
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

1 ล้ินหัวใจเทียมแบบใบคู่ชนิดท ำจำก 
Porolytic carbon

               91,800            91,800 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เซนต์จดู เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 91,800 บำท

บริษัท เซนต์จดู เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 91,800 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PY61080404
ลว. 1 พฤษภำคม 2561

2 สำยสวนเพื อกำรขยำยหลอดเลือด
แดงส่วนปลำยด้วยบอลลูน ชนิด
ลวดน ำ 0.035

               38,750            38,750 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท โนวำ เฮลท์ เทค
โนโลยี ส์ จ ำกัด  เสนอรำค
 38,750 บำท

บริษัท โนวำ เฮลท์ เทค
โนโลยี ส์ จ ำกัด  เสนอ
รำค 38,750 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

QO61080310
ลว. 1 พฤษภำคม 2561

3 สำยสวนเพื อกำรรักษำหลอดเลือด
ชนิดขดลวด

               43,000            43,000 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไลออน อินเตอร์
เมด จ ำกัด เสนอรำคำ 
43,000 บำท

บริษัท ไลออน อินเตอร์
เมด จ ำกัด เสนอรำคำ 
43,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

QO61080312
ลว. 1 พฤษภำคม 2561

4 จำ้งท ำงำนจำ้งบ ำรุงรักษำลิฟต์
บรรทุกเตียงคนไข้และลิฟต์
โดยสำรจ ำนวน  ๓ รำยกำร ๖ เครื อง

             105,000          108,000 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัทเวอร์ติคัล ทรำฟ
ฟิค จ ำกัด เสนอรำคำ 
108,000บำท   
2.บริษัทดีจติเจริญ เสนอ
รำคำ 111,000บำท

บริษัทเวอร์ติคัล ทรำฟ
ฟิค จ ำกัด เสนอรำคำ 
105,000บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

21/2561 
ลว. 4 พฤษภำคม 2561

         3,000

5 จำ้งบ ำรุงรักษำลิฟต์บรรทุกเตียง
คนไข้และลิฟต์โดยสำรจ ำนวน  ๔ 
รำยกำร ๔ เครื อง 

               70,000            72,000 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัทเวอร์ติคัล ทรำฟ
ฟิค จ ำกัด เสนอรำคำ 
72,000บำท   
2.บริษัทดีจติเจริญ เสนอ
รำคำ 70,000บำท

.บริษัทดีจติเจริญ เสนอ
รำคำ 70,000บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

22/2561 
ลว. 4 พฤษภำคม 2561

         6,000

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดอืน พฤษภำคม ป ี 2561  (งำนจดัซ้ือ)
โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

6 1. Tube No.12
2. Tube No.14
3. Tube No.16
4. Tube No.18

               32,000            32,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล 
จ ำกัด เสนอรำคำ 32,000
 บำท

บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล
 จ ำกัด เสนอรำคำ 
32,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PK61080245
ลว. 7 พฤษภำคม 2561

7 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
2. เครื องปร้ินเตอร์เลเซอร์
3. เครื องปร้ินเตอร์เลเซอร์

               77,000            77,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 77,000 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
77,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080318
ลว. 8 พฤษภำคม 2561

8 1. สำยสวนเพื อขยำยหลอดเลือดตีบ
ชนิดบอลลูนติดใบมีด
2. สำยลวดน ำสำยสวนขยำยหลอด
เลือดแดงส่วนปลำย

               28,800            28,800 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค จ ำกัด เสนอรำคำ 
28,800 บำท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค จ ำกัด เสนอรำคำ 
28,800 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

QO61080314
ลว. 8 พฤษภำคม 2561

9 1. เครื องพิมพ์ Multifuncion 
เลเซอร์
2. เครื องพิมพ์เลเซอร์ขำวด ำ HP

               43,800            43,800 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 43,800 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
43,800 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080314
ลว. 10 พฤษภำคม 2561

10 เครื องปร้ินเตอร์ เลเซอร์ขำวด ำ                 7,900              7,900 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 7,900 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
7,900 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080313
ลว. 10 พฤษภำคม 2561

11 นมส ำหรับทำรกคลอดปกติ เอส26 
เอสเอ

            6,644.70          6,644.70 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 6,644.70 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 6,644.70 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

Q760080032
ลว. 11 พฤษภำคม 2561

12 เครื องช่วยกระตุ้นหัวใจห้องเดียว
ชนิดถำวรแบบต่อเนื อง

           78,500.00        78,500.00 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เซนต์จดู เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 78,500 บำท

บริษัท เซนต์จดู เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 78,500 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PY61080430
ลว. 17 พฤษภำคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

13 จำ้งเหมำปรับปรุงบ่อสูบน้ ำเสียและ
ระบบปั้มสูบส่งน้ ำเสียPS-2บริเวณ
ด้ำนข้ำงอำคำร6

             414,946          385,472 เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท ซัม ยูทิลิต้ีส์
แมเนจเมนท์ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 395,472 บำท
2.หจก. ซี.ซี.ท.ี เวสท์วอ
เตอร์ ทรีตเม้นท์ เสนอ
รำคำ 413,341 บำท

บริษัท ซัม ยูทิลิต้ีส์
แมเนจเมนท์ จ ำกัด 
รำคำที ซ้ือ 385,472 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

23/2561 
ลว.22 พฤษภำคม 2561

       29,474

15 ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ขนำด  240
 ลิตร  จ ำนวน 200 ถัง

             316,000          316,000 ตกลงรำคำ 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 
310,000 บำท 

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 
รำคำที ซ้ือ 310,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต  ำสุด

108/2561  
ลว. 3 พฤษภำคม 2561

         6,000

16 ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ขนำด  240
 ลิตร  จ ำนวน 200 ถัง

             316,000          316,000  ตกลงรำคำ 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 
310,000 บำท 

 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 310,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต  ำสุด

108/2561 
ลว.3 พฤษภำคม 2561

17 เลนส์แก้วตำเทียมชนิดแข็ง ขนำด 
6.5 มิลลิเมตร

             161,750          161,750 1. บริษัท แม็กซิม 
อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั น 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
250,000 บำท
2. บริษัท อำร์เอ็กซ์ 
จ ำกัด  เสนอรำคำ 
162,500 บำท
3. บริษัท อะควำสตำร์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
161,750 บำท

บริษัท อะควำสตำร์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
161,750 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต  ำสุด

109/2561 
ลว. 4พฤษภำคม 2561

18 ชุดปรำศจำกเชื้อคลุมผู้ป่วยตรวจ
สวนหัวใจ ยี ห้อ 3M แบบ/รุ่น 1193
 Anigiography drap  จ ำนวน 500
 ชุด

             454,750          454,750  วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็น
เงินจ ำนวน 454,750 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เป็นเงินจ ำนวน 454,750
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ
รำคำเพียงรำยเดียว

110/2561
ลว. 4 พฤษภำคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

19 กระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม 
ขนำด A4 จ ำนวน 8,200 รีม

             549,400          549,400 ประกวดราคา     
e-bidding

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 
541,200 บำท
2. บริษัท กำฬสินธุ ์เปเอร์
 แอนด์ สเตชั นเนอรี  
จ ำกัด เสนอรำคำ 
574,000 บำท
3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ ำ
ฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั น
เนอรี  เสนอรำคำ 574,000
 บำท 
4. บริษัท โรงงำน
อุตสำหกรรมกระดำษบำง
ปะอัน จ ำกัด เสนอรำคำ 
1,0366,112 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ไพศำลวทิยำ จ ำนวนเงิน
541,200 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

111/2561
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

20 กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม 
ขนำด A4 จ ำนวน 11.200 รีม

             817,600          817,600 ประกวดราคา     
e-bidding

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ไพศำลวทิยำ เสนอรำคำ 
717,600 บำท
2. บริษัท กำฬสินธุ ์เปเอร์
 แอนด์ สเตชั นเนอรี  
จ ำกัด เสนอรำคำ 
851,200 บำท
3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ ำ
ฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั น
เนอรี  เสนอรำคำ 896,000
 บำท 
4. บริษัท โรงงำน
อุตสำหกรรมกระดำษบำง
ปะอัน จ ำกัด เสนอรำคำ 
1,036,112 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ไพศำลวทิยำ จ ำนวนเงิน
 717,600 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต  ำสุด

111/2561
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

21 1. อุปกรณ์ Wireless
2. ชุดกระจำยสัญญำณ CISCO
3. ตู้ ROCK 6 U พร้อมติดต้ัง

               52,172            52,172 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 52,172 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
52,172 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080330 
ลว. 21 พฤษภำคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

22 เครื องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์                27,000            27,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 27,000 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
27,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080331
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

23 1. ชุดกระจำยสัญญำณแบบไร้สำย 
CISCO
2. ชุดอุปกรณ์จำ่ยไฟผ่ำนสำยแลย 
POE

               27,340            27,340 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 27,340 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
27,340 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080329
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

24 1. รถเข็นแบบ 2 ตระกร้ำ
2. รถเข็นของ 2 ชั้น สแตนเลสมีรำว
กั้นสี
3. รถเข็น 2 ชั้นสแตนเลสตระ
กร้ำบน-ล่ำง
4. รถเข้นบุลวดตำข่ำย 4 ด้ำน

               62,250            62,250 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 62,250 บำท

บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 62,250 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080315
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

25 รถเข็นฉุกเฉิน 3 ล้ินชัก                10,000            10,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท แอมเมท เอ็นจเินี ย
ริ ง จ ำกัด เสนอรำคำ 
10,000 บำท

บริษัท แอมเมท เอ็นจิ
เนี ยริ ง จ ำกัด เสนอรำคำ
 10,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080316
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

26 เครื องปรับอำกำศขนำด 48000 BTU                55,900            55,900 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอ
รำคำ 55,900 บำท

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอ
รำคำ 55,900 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080332
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

27 เครื องดูดเสมหะและของเหลว 
Electric suction

               63,200            63,200 เฉพำะเจำะจง
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไซกำ เมดิค จ ำกัด 
เสนอรำคำ 63,200 บำท

บริษัท ไซกำ เมดิค 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
63,200 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080333
ลว. 21 พฤษภำคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

28 1. External Hard Disk
2. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋ำหิ้ว

               32,970            32,970 เฉพำะเจำะจง
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 32,970 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
32,970 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080319
ลว. 21 พฤษภำคม  2561

29 ชุดเครื องมือส่องหลอดลม                29,000            29,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล
 จ ำกัด เสนอรำคำ 29,000
 บำท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จ ำกัด เสนอรำคำ 
29,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080317
ลว. 21 พฤษภำคม 2561

30 สำยสวนช่วยในกำรขยำยหลอดเลือด                15,000            15,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ำกัด เสนอรำคำ 15,000
 บำท

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
15,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

QO61080327
ลว. 23 พฤษภำคม 2561

31 นมส ำหรับทำรกคลอดปกติ เอส26 
เอสเอ

            8,859.60          8,859.60 เฉพำะเจำะจง (ไม่
เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 8,859.60 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 8,859.60 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

Q760080034
ลว. 24 พฤษภำคม 2561

32 1. สำยสวนเพื อกำรขยำยหลอด
เลือดแดงส่วนปลำยด้วยบอลลูน
ชนิดลวดน ำ 0.035
2. สำยสวนขยำยหลอดเลือดตีบ
ชนิดขดลวดแบบขยำยได้เอง

           87,750.00        87,750.00 เฉพำะเจำะจง (ไม่
เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท โนวำ เฮลท์ เทค
โนโลยี ส์ จ ำกัด  เสนอรำค
 87,750 บำท

บริษัท โนวำ เฮลท์ เทค
โนโลยี ส์ จ ำกัด  เสนอ
รำค 87,750 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

QO61080328
ลว. 25 พฤษภำคม 2561

33 เครื องปร้ินเตอร์ เลเซอร์ขำวด ำ                79,000            79,000 เฉพำะเจำะจง (ไม่
เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 79,000 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
79,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080324
ลว. 28 พฤษภำคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

34 ลำร้ิงโกสโคป (ผู้ใหญ)่ หลอด LED                28,500            28,500 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไซกำ เมดิค จ ำกัด 
เสนอรำคำ 28,500 บำท

บริษัท ไซกำ เมดิค 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
28,500 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080327
ลว. 28 พฤษภำคม 2561

35 1. เครื องตัดเผือกแบบธรรมดำ
2. เลื อยตัดเผือแบบโค้ง
3. คัมถ่ำงเผือก
4. คีมตัดลวด

               77,500            77,500 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล 
จ ำกัด เสนอรำคำ 77,500
 บำท

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล
 จ ำกัด เสนอรำคำ 
77,500 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080326
ลว. 28 พฤษภำคม 2561

36 เครื องวดัควำมดันโลหิตอัตโนมัติ                90,000            90,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไซกำ เมดิค จ ำกัด 
เสนอรำคำ 90,000 บำท

บริษัท ไซกำ เมดิค 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
90,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080323
ลว. 28 พฤษภำคม 2561

37 เครื องสแกนเนอร์ Cannon                 2,900              2,900 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เทเคคอมเซอร์วสิ 
เสนอรำคำ 2,900 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเคคอม
เซอร์วสิ เสนอรำคำ 
2,900 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080320
ลว. 28 พฤษภำคม 2561

38 รถเข็นบุลวดตำข่ำย 4 ด้ำน                15,000            15,000 เฉพำะเจำะจง 
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท แอมเมท เอ็นจเินี ย
ริ ง จ ำกัด เสนอรำคำ 
15,000 บำท

บริษัท แอมเมท เอ็นจิ
เนี ยริ ง จ ำกัด เสนอรำคำ
 15,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080321
ลว. 28 พฤษภำคม 2561

39 1. เครื องช่วยหำยใจชนิดบีบ
2. เครื องช่วยหำยใจชนิดบีบส ำหรับ
เด็ก
3. เครื องช่วยหำยใจชนิดบีบ/ซิลิโคน
(ผู้ใหญ)่
4. เครื องช่วยหำยใจชนิดบีบแบบ
ซิลิโคน (เด็ก)

               90,000            90,000 เฉพำะเจำะจง
(ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 90,000
 บำท

บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์
 จ ำกัด เสนอรำคำ 
90,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PR61080325
ลว. 28 พฤษภำคม2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

40 เครื องอบแห้งสำยยำง จ ำนวน 5 
เครื อง

             497,500          497,500  วธิเีฉพำะเจำะจง 1. บริษัท น ำววิฒัน์ กำร
ช่ำง (1992) จ ำกัด เสนอ
รำคำ 495,000 บำท

 บริษัท น ำววิฒัน์ กำร
ช่ำง (1992) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 495,000 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

118/2561
ลว. 30 พฤษภำคม 2561

       10,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

41 ชุดมอเตอร์ส ำหรับเลื อยตัดกระดูก
ขนำดเล็กด้วยระบบไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 
เครื อง

             750,000          750,000 ประกวดราคา     
e-bidding

1. บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิ
คอล ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ 745,000 บำท
2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทย
อินเตอร์คอร์ป เสนอรำคำ
 750,000 บำท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลำย จ ำกัด เสนอ
รำคำ 745,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

119/2561
ลว. 30 พฤษภำคม 2561

        32,000

42 ชุดกล้องส่องตรวจในหู คอ จมูก 
ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ จ ำนวน 1 เครื อง

             620,000          620,000 ประกวดราคา     
e-bidding

1. บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 617,000 บำท
2. บริษัท มำร์ธำ กรุ๊ป 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
620,000 บำท

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์
 จ ำกัด เสนอรำคำ 
617,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

120/2561
ลว. 30 พฤษภำคม 2561

        65,000

43 ชุดเครื องมือผ่ำตัดกล่องเสียง จ ำนวน
 1 เครื อง

             360,000          360,000 ประกวดราคา     
e-bidding

1. บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 358,000 บำท
2. บริษัท มำร์ธำ กรุ๊ป 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
360,000 บำท

 บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 358,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

120/2561
ลว. 30 พฤษภำคม 2561

        21,900

44 ชุดเครื องมือกรอกระดูกหู จ ำนวน 1 
เครื อง

           1,300,000        1,300,000 ประกวดราคา     
e-bidding

1. บริษัท แปซิฟิค จ ำกัด 
เสนอรำคำ 1,295,000 
บำท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกำ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 1,300,000 
บำท
3. บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 1,300,000 

บริษัท แปซิฟิค จ ำกัด 
เสนอรำคำ 1,295,000 

บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

121/2561
ลว. 30 พฤษภำคม 2561

        10,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

45 เครื องอบและท ำลำยเชื้อด้วยแก๊ส
เอธลีินออกไซด์ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 
220 ลิตร  จ ำนวน 1 เครื อง

           4,000,000        4,000,000 ประกวดราคา     
e-bidding

1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 3,852,000 
บำท
2. บริษัท โซนิค ไบโอเมด
 จ ำกัด เสนอรำคำ 
4,000,000 บำท

 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 3,819,900 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

122/2561
ลว. 30 พฤษภำคม 2561

        60,900        32,100

46 ล้ินหัวใจเทียมแบบใบคู่ชนิดท ำจำก 
Titanium

               87,000            87,000 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท อีเอ็ม ดีมิกส์ จ ำกัด
 เสนอรำคำ 87,000 บำท

บริษัท อีเอ็ม ดีมิกส์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
87,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PY61080455
ลว. 30 พฤษภำคม 2561

47 สำยสวนน ำส ำหรับสำยสวนหลอด
เลือดที มีมำกเป็นพิเศษ

           99,540.00        99,540.00 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 99,540 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 99,540 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PY61080476
ลว.อ 31 พฤษภำคม 2561

48 เครื องช่วยกำรเต้นหัวใจถำวร
กระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื องปรับ
อัตรำกำรเต้นอันโนมัติ

           80,000.00        80,000.00 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 80,000 บำท

บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 80,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PY61080457
ลว. 31 พฤษภำคม 2561

49 1. สำยเครื องกระตุ้นหัวใจชนิดถำวร
2. เครื องช่วยกำรเต้นของหัวใจถำวร
ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับ
อัตรำกำรเต้นอัตโนมัติ

           75,400.00        75,400.00 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 75,400 บำท

บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 75,400 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PY61080456
ลว. 31 พฤษภำคม 2561

50 BIO-PUMP HEAD            32,000.00        32,000.00 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 32,000 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 32,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

PY61080481
ลว. 31 พฤษภำคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

51 สำยสวนขดลวดเคลือบยำชนิดไม่มี
โพลิเมอร์

           30,000.00        30,000.00 เฉพำะเจำะจง
 (ไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
 โลจสิติกส์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 30,000 บำท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 30,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต  ำสุด

QO61080332
ลว. 31 พฤษภำคม 2561


