
ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

1 จา้งซ่อมหัวกล้องชุดถ่ายทอด

สัญญาณส าหรับผ่าตัด ยี่ห้อ KARL 

STORZ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-

๐๐๓๔/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID๖๖๖๖๘ 

ติดต้ัง ณ ORพยาธชิั้น 3

            150,000               158,360 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอนโดส

โคปแอนด์เซอร์วสิ เสนอ

ราคา 158,360 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอน

โดสโคปแอนด์เซอร์วสิ 

เสนอราคา 150,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

12/2561 

ลว. 5 กุมภาพันธ ์2561

               8,360

2 นมส าหรับทารกคลอดปกตอ เอส26 

เอสเอ

          10,631.52             10,631.52 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา 10,631.52 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 10,631.52 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

Q761050033

ลว. 5 กุมภาพันธ ์2560

3 เคร่ืองวดัความดันโลหิตต๊ังโต๊ะ                 3,800                  3,800 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไซกา เมดิค จ ากัด 

เสนอราคา 3,800 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค 

จ ากัด เสนอราคา 3,800

 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040200

ลว. 6 กุมภาพันธ ์2561

4 ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ ากวา่ 9 คิว               11,990                 11,990 เฉพาะเจาะจง

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลแสงถาวร อิเล็ค

โทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 

11,990 บาท

หจก. อุบลแสงถาวร 

อิเล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 11,990 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040201

ลว. 7 กุมภาพันธ ์2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใน เดือนกุมภาพันธ ์ปี  2561  (งานจดัซ้ือ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลราชธานี



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

5 คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป               60,000                 60,000 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 60,000 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 

60,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040198

ลว. 7 กุมภาพันธ ์2561

6 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์               13,200                 13,200 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 13,200 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 

13,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040195

ลว. 7 กุมภาพันธ ์2561

7 1. เก้าอี้บุนวมหนังมีพนัก มีล้อเล่ือน

 มีโช๊ค

2. เก้าอี้บาร์มีโช้ค ปรับระดับได้

                5,090                  5,090 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน อุปลีสาน เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 5,090 บาท

ร้าน อุปลีสาน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 

5,090 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040202

ลว. 7 กุมภาพันธ ์2561

8 คอมพิเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป               18,900                 18,900 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 18,900 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 

18,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040197

ลว. 7 กุมภาพันธ ์2561

9 เคร่ืองแยกภาพโปเจคเตอร์               52,000                 52,000 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ าฟ้า โอ

เอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 

เสนอราคา 52,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ าฟ้า 

โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี

 เสนอราคา 52,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040199

ลว. 7 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

10 1. ตู้สูงบนโล่ง-ล่างมีล้ินชัก

2. เก้าอี้ขาเหล็ก

3. โต๊ะท ากิจกรรมอนุบาลขากลม

                9,356                  9,356 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 9,356 บาท

ร้าน ต้ังซุ่นเส่ง 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 

9,356 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040203

ลว. 7 กุมภาพันธ ์2561

11 จา้งซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัด

ในช่องท้องพร้อมระบบ วดีีทัศน์ 

ยี่ห้อ SOPRO เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-

๐๒๒-๕๑๐๑/๐๐๐๓/๒๕๕๖ ID

๖๐๕๗๗ ของห้องผ่าตัดวชิิต

            490,000               495,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเมดิคอล นอร์ท

อีสต์ จ ากัด  เสนอราคา 

495,000บาท

บริษัท ไทยเมดิคอล 

นอร์ทอีสต์ จ ากัด  เสนอ

ราคา 490,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

13/2561 

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

               5,000

12 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองยิงแสงเลเซอร์

ส าหรับรักษาโรคตา ยี่ห้อ ALCON 

เลขครุภัณฑ์ 6515-034-0207/ 

0002/2555 ID56277 ติดต้ัง ณ OR

พยาธชิั้น ๕

            133,000               141,000 เฉพาะเจาะจง  บริษัท อัลคอน แลบอรา

ทอรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 141,000  บาท

 บริษัท อัลคอน แลบอ

ราทอรีส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด เสนอราคา 

133,000  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

14/2561 

ลว. 5 กุมภาพันธ ์2561

               8,000

13 ชุดเคร่ืองมือส่องหลอดลม               29,000                 29,000 เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล 

จ ากัด เสนอราคา 29,000 

บาท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ

คอล จ ากัด เสนอราคา 

29,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050205

ลว. 9 กุมภาพันธ ์2561

14 1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป

2. เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์

ขาวด า

3. จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว

4. เคร่ืองบันทึกข้อมูล Sony

5. คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป

              69,890                 69,890 เฉพาะเจาะจง

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 69,890 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 

69,890 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050206

ลว. 9 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

15 เช่าและบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง

ไม่น้อยกวา่ ๑๒๘ ภาพ  ต่อรอบ 

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน ๑ 

เคร่ือง

          4,940,000             4,940,000 ประกวดราคา e-bidding 1.บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด เสนอราคา 

4,940,000 บาท

1.บริษัท อุดรเมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด/ราคาที่

เช่า 4,940,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

065/2561

 ลว. 11  กุมภาพันธ ์2561

16 ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่

ละลาย Polyester เบอร์ ๒/๐ 

ขนาดเข็ม ๑๖ มม. จ านวน ๒,๘๘๐ 

ชิ้น

          1,094,400             1,094,400 ประกวดราคา e-bidding  - บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เสนอราคา ๗๙๗,๑๕๕.๒๐ 

บาท

 - บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์

 (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา ๑,๐๖๓,๑๕๒ บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เป็นเงิน 797,155.20 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

066/2561

ลว. 8 กุมภาพันธ ์

2561

17 ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่

ละลาย Polyester เบอร์ ๒-๐ มี 

PTFE’c pledget ขนาดเข็ม ๒๐ 

มม. จ านวน ๓,๖๐๐ ชิ้น

          1,441,800             1,441,800 ประกวดราคา e-bidding  - บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เสนอราคา ๘๓๙,๙๘๘ บาท 

 - บริษัท แปซิฟิคเฮลธแ์คร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา ๑,๓๘๖,๗๒๐ บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เป็นเงิน 839,988 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

066/25๖1

ลว. 8 กุมภาพันธ ์

2561

18 ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่

ละลาย Polyester เบอร์๒-๐ ขนาด

เข็ม ๒๐ มม.

จ านวน ๙๐ โหล

            271,260               271,260 ประกวดราคา e-bidding  - บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เสนอราคา 263,120.40บาท 

 - บริษัท แปซิฟิคเฮลธแ์คร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา 271,260 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เป็นเงิน 263,120.40 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

066/25๖1

ลว. 8 กุมภาพันธ ์

2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

19 ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่

ละลาย Polypropylene แบบเส้น

เด่ียว เบอร์ ๔/๐ ขนาดเข็ม ๑๗ มม.

 จ านวน ๙๐ โหล

            292,680               292,680 ประกวดราคา

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เสนอราคา 283,899.60บาท 

 - บริษัท แปซิฟิคเฮลธแ์คร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา292,680 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เป็นเงิน 283,899.60 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

066/2561

ลว. 8 กุมภาพันธ ์

2561

20 ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่

ละลาย Polypropylene แบบเส้น

เด่ียว เบอร์

๔/๐ มี PTFE’c pledget ขนาดเข็ม

 ๑๗ มม. จ านวน ๓๐๐ โหล

          1,020,660             1,020,660 ประกวดราคา

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เสนอราคา 990,042 บาท 

 - บริษัท แปซิฟิคเฮลธแ์คร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา1,091,400 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 

เป็นเงิน 990,042 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

066/25๖1

ลว. 8 กุมภาพันธ ์

2561

22 1. โต๊ะอาหาร 

2. โต๊ะอาหารหน้าไม้

3. เก้าอี้อาหาร

4. เก้าอี้อาหารเบาะผ้า สีน้ าตาล

27750 27750 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 27,750 บาท

ร้าน ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 

27,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050204

ลว. 9 กุมภาพันธ ์2561

23 ชุดแบบทดสอบทางจติวทิยา 

ส าหรับผู้ใหญ ่(Wechsler Adult 

Intelligence) จ านวน ๑ ชุด 

              69,000                 69,000 วธิเีฉพาะเจาะจง  - บริษัท เมดดิเพล็กซ์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา ๗๔,๐๐๐ บาท 

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล 

แคร์ จ ากัด  เสนอราคา 

๖๙,๐๐๐ บาท 

 - บริษัท นิภานันท์ เซล 

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด เสนอ

ราคา  ๗๕,๐๐๐ บาท

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล

 แคร์ จ ากัด  เป็นเงิน  

๖๙,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

068/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

24 ชุดแบบทดสอบทางจติวทิยา ส าหรับ

เด็ก (Wechsler for Children 

Third) 

จ านวน ๑ ชุด 

              66,000                 66,000 วธิเีฉพาะเจาะจง  - บริษัท เมดดิเพล็กซ์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา 77,000 บาท 

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล 

แคร์ จ ากัด  เสนอราคา 

66,000 บาท 

 - บริษัท นิภานันท์ เซล 

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด เสนอ

ราคา  78,000 บาท

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล

 แคร์ จ ากัด  เป็นเงิน  

๖6,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

068/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

25 ชุดแบบทดสอบบุคลิกภาพ  (The  

Rorschach  Inkblot  Test) 

จ านวน ๑ ชุด

                7,500                  7,500 วธิเีฉพาะเจาะจง  - บริษัท เมดดิเพล็กซ์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา 7,900 บาท 

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล 

แคร์ จ ากัด  เสนอราคา 

7,500 บาท 

 - บริษัท นิภานันท์ เซล 

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด เสนอ

ราคา  8,200 บาท

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล

 แคร์ จ ากัด  เป็นเงิน  

7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

068/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

26 ชุดแบบทดสอบประสาทจติวทิยา 

(Bender Visual Motor Gestalt 

Test)  

จ านวน ๑ ชุด

              14,500                 14,500 วธิเีฉพาะเจาะจง  - บริษัท เมดดิเพล็กซ์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ

ราคา 15,500

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล 

แคร์ จ ากัด  เสนอราคา 

14,500 บาท 

 - บริษัท นิภานันท์ เซล 

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด เสนอ

ราคา 15,900 บาท

 - บริษัท มายด์ เมดิคอล

 แคร์ จ ากัด  เป็นเงิน  

14,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

068/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

27 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 

2,400ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากวา่ 110 กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน 2

 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคา

ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จ านวน 2 

คัน

          1,642,000             1,642,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท มิตซูไทยยนต์ จ ากัด

2.บริษัท ซีซีซี ออร์โต จ ากัด

3.บริษัท วอีาร์พี  ออโต้กรุ๊ป

 จ ากัด    

4.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชร

โยธา 2016

 5.บริษัท โตโยต้า  ดีเยี่ยม 

 จ ากัด/เสนอราคา 

1,642,000 บาท

1.บริษัท โตโยต้า  ดี

เยี่ยม  จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ

 1,620,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

069/2561

 ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                22,000

28 เคร่ืองวดัความดันลูกตาแบบไม่

สัมผัสกระจกตา จ านวน 1 เคร่ือง

            520,000               520,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท อาร์เอกซ์ จ ากัด / 

เสนอราคา 520,000 บาท

1.บริษัท อาร์เอกซ์ 

จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ 

520,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

070/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

29 หม้อต้มแผ่นความร้อน จ านวน 5หม้อ             485,000               485,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท ยูแฟม คลินิก 

จ ากัด/เสนอราคา 346,820

 บาท 

2.บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด /เสนอราคา  

419,500 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เมดิ

คอล อิควปิเมนท์ เซอร์วสิ /

เสนอราคา 415,000 บาท  

4.บริษัท เอ็กซ์เปอร์ติสท์ 

โซลูชั่น จ ากัด /เสนอราคา 

297,500 บาท

5.บริษัท พ.ีซี.เมดิคอล มาร์

เก็ตต้ิง จ ากัด /เสนอราคา 

315,000  บาท

6.บริษัท ชินกฤช จ ากัด /

เสนอราคา 275,000 บาท 

1.บริษัท ชินกฤช จ ากัด

 /ราคาที่ซ้ือ 275,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

071/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

30 เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน จ านวน 

5 เคร่ือง

          1,875,000             1,870,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท ชินกฤช จ ากัด/

เสนอราคา 1,870,000 บาท

1.บริษัท ชินกฤช จ ากัด/

ราคาที่ซ้ือ 1,850,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

071/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                20,000

31 เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วย

ไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง

            430,000               430,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท ยูแฟม คลินิก  

จ ากัด/เสนอราคา 366,090

 บาท

2.บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด /เสนอราคา 374,500

 บาท

1.บริษัท ยูแฟม คลินิก  

จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 

366,090 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

072/2561

ลงวนัที่ 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                      -   



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

32 เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อม

เตียงปรับระดับได้

          1,875,000             1,875,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท ยูแฟม คลินิก  

จ ากัด /เสนอราคา 

1,105,000 บาท

2.บริษัท ชินกฤช จ ากัด/

เสนอราคา 1,264,500 บาท

1.บริษัท ยูแฟม คลินิก  

จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ 

1,105,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

072/2561

 ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                      -   

33 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด

อัตโนมัติ (AED)

            390,000               390,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท เซนต์ เมดิคอล 

(คริติคอล) จ ากัด / เสนอ

ราคา 388,500 บาท 

2.บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิ

คอล  จ ากัด /เสนอราคา 

389,400 บาท 

3.บริษัท น าววิฒัน์การช่าง 

(1992) จ ากัด /เสนอราคา 

389,700 บาท

1.บริษัท เซนต์ เมดิคอล 

(คริติคอล) จ ากัด / 

ราคาที่ซ้ือ 385,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

073/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                  3,000

34 เคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า             114,000               114,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์  

จ ากัด /เสนอราคา 108,000

 บาท 

2.บริษัท พ.ีซี.เมดิคอล มาร์

เก็ตต้ิง จ ากัด /เสนอราคา 

108,000 บาท

3.บริษัท ชินกฤช จ ากัด /

เสนอราคา 112,500 บาท

4.บริษัท รอททารีนพลัส 

จ ากัด /เสนอราคา 111,000

 บาท

1.บริษัท พ.ีซี.เมดิคอล 

มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด /

ราคาที่ซ้ือ  108,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

074/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                      -   



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

35 เคร่ืองวดัความดันโลหิตแบบสอด

แขนชนิดอัตโนมัติ

            210,000               210,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด /เสนอ

ราคา 210,000 บาท 

2.บริษัท อีฟอร์แอล เอม 

จ ากัด /เสนอราคา 207,000

 บาท

1.บริษัท อีฟอร์แอล เอม

 จ ากัด /เสนอราคา 

206,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

075/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                    600

36 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดนิ่วในไต จ านวน 5

 ชุด

            575,750               575,750 ประกวดราคา     

e-bidding

1.บริษัท ไซกา เมดิค จ ากัด 

 /    เสนอราคาชุดละ 

115,150 บาท 

2.บริษัท อาร์คีรีส จ ากัด/ 

เสนอราคาชุดละ 125,000 

บาท

3.บริษัท เจเอสอาร์ แมชชีน

 ทูลส์ จ ากัด/ เสนอราคาชุด

ละ 140,000 บาท

1.บริษัท ไซกา เมดิค 

จ ากัด  / ราคาที่ซ้ือ 

115,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

076/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

                    -                      -   

37 สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดง

ส่วนปลายด้วยบอลลูนส าหรับการ

ฉีดสี (PTA Dilatation Catheter)

          1,418,400             1,418,400 ประกวดราคา

(e-bidding)

 - บริษัท เฮลท์ต้ี แอดวานซ์

  

เสนอราคา ๑,๔๑๘,๔๐๐ 

บาท 

 - บริษัท โกลบอล ว ีเมดิ

คอล 

จ ากัด เสนอราคา 

 -  บริษัท โกลบอล ว ี

เมดิคอล จ ากัด เสนอ

ราคา1,416,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

077/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์

25๖1

          35,400.00

38 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 

๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากวา่ ๑๑๐ กิโลวตัต์ 

ขับเคล่ือน ๒ ล้อ แบบมีช่องวา่ง

ด้านหลังคนขับ (Cab)

            688,000               688,000 ประกวดราคา

(e-bidding)

1. ห้างส่วนจ ากัด โตโยต้า

อุบลราชธานี เสนอราคา 

665,000 บาท

2. บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม 

จ ากัด เสนอราคา 688,000

 บาท

ห้างส่วนจ ากัด โตโยต้า

อุบลราชธานี เสนอราคา

 665,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

078/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

39 ชุดส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในท่อ

ไตแบบโค้งงอได้ (Video URS) 

จ านวน 1 ชุด

          4,674,402             4,674,402 ประกวดราคา 

e-bidding

1.บริษัท โกสินทร์ เวชภัณฑ์

 จ ากัด เสนอราคา 

4,669,000 บาท

2.บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 

เสนอราคา 4,674,402 บาท

บ.โกสินทร์ เวชภัณฑ์ 

จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 

4,669,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

079/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

40 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 2400 BTU               64,800                 64,800 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา 

64,800 บาท

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอ

ราคา 64,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050214

ลว. 22 กุมภาพันธ ์2561

41 Clip               90,000                 90,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 

90,000 บาท

บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 90,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PK61050182

ลว. 23 กุมภาพันธ์

42 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดิน

ปัสสาวะชนิดปรับโค้งงอได้ (Video 

Cystoscope)

          2,948,813             2,948,813 ประกวดราคา

e-bidding

1.บริษัท โกสินทร์ เวชภัณฑ์

 จ ากัด เสนอราคา 

2,943,800 บาท

2.บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด 

เสนอราคา 2,946,813บาท

บ.โกสินทร์ เวชภัณฑ์ 

จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ  

2,943,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

079/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

43 1. โคมไฟฉุกเฉินชนิด 2 ดวง 

2. โทรศัพท์ ไร้สาย

                2,380                  2,380 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯ แสงถาวร 

อิเล็คโทรนิคส์ -ไฟฟ้า เสนอ

ราคา 2,380 บาท

หจก. อุบลฯ แสงถาวร 

อิเล็คโทรนิคส์ -ไฟฟ้า 

เสนอราคา 2,380 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050208

ลว. 27 กุมภาพันธ ์2561

44 พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว                 5,160                  5,160 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลแสงถาวร อิเล็ค

โทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 

5,160 บาท

หจก. อุบลแสงถาวร 

อิเล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 5,160 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050211

ลว. 27 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

45 1. ปร้ินเตอร์หัวเข็มแคร่ส้ัน

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์

3. เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์

              28,700                 28,700 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเวอรืวสิ 

เสนอราคา 28,700 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอมเวอรืวสิ

 เสนอราคา 28,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050210

ลว. 27 กุมภาพันธ ์2561

46 คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว               13,990                 13,990 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 13,990 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 

13,990 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050212

ลว. 27 กุมภาพันธ ์2561

47 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดและคิวอารืโค้ด                 7,500                  7,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนดื เทเลคอมพิวเตอร์

เซอร์วสิ เสนอราคา 7,500 

บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนดื เทเล

คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ 

เสนอราคา 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61040196

ลว. 27 กุมภาพันธ ์2561

48 1. โซฟาเข้ามุม หนัง PVC ตัว 2 ที่นั่ง

2. โซฟาเข้ามุม หนัง PVC 

3. โซฟาเข้ามุม

4. โซฟาเข้ามุม

              51,150                 51,150 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ต้ังซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 51,150 บาท

ร้าน ต้ังซุ่นเส่ง 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 

51,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

PR61050207

ลว. 27 กุมภาพันธ ์2561

49 ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพชนิด

ความละเอียดสูงส าหรับผ่าตัดใน

ช่องท้อง  (Laparoscope) จ านวน 

1 เคร่ือง

          4,998,612             4,998,612 ประกวดราคา     

e-bidding

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย

อินเตอร์คอร์ป เสนอราคา 

4,998,000 บาท 

2.บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคา

 4,990,000 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล

 ซัพพลาย จ ากัด/ราคา

ที่ซ้ือ4,990,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

080/2561

ลว. 19 กุมภาพันธ ์2561

50 สายสวนถ่างขยายหลอดเลือดแดง

ส่วนปลาย ด้วยขดลวดสานขึ้นรูป

ชนิดกางได้เอง

              90,000                 90,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา 90,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 90,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

QO61050238

ลว. 28 กุมภาพันธ ์2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

51 หม้อแช่พาราฟิน จ านวน 5 หม้อ             270,000               270,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1. บริษัท ชินกฤช จ ากัด 

เสนอราคา 265,000 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิ

คอล อิคิปเมนท์ เสนอราคา 

 265,000 บาท 

3. บริษัท ยูแฟม จ ากัด 

เสนอราคา 233,500 บาท

4. บริษัท บีเจซี เฮลทืแคร์ 

จ ากัด

เสนอราคา 245,000 บาท

5. บริษัท รอทรีนพลัส จ ากัด

เสนอราคา 242,500 บาท

6. บริษัท เอ็กซเปอร์ติสท์ 

โซลูชั่น

เสนอราคา 189,500 บาท

7. บริษัท พีซี เมดิคอล มาร์

เก็ตต้ิง

เสนอราคา 215,000 บาท

บริษัท เอ็กเปอร์ติสท์ 

โซลูชั่น จ ากัด เป็นเงิน

จ านวน 189,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

082/2561

ลว. 28 กุมภาพันธ ์2561


