
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

1 1. เคร่ืองปรับอากาส 24,000 BTU
2. เคร่ืองปรับอากาศ 48,000 BTU

               88,300            88,300 เฉพาะเจาะจง
 (ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอ
ราคา 88,300 บาท

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอ
ราคา 88,300 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100446
ลว. 7 สิงหาคม 2561

2 1. พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว
2. โคมไฟฉุกเฉินชนิด 2 ดวง
3. เคร่ืองกรองน้่า 3 ท่อ 
4. พัดลมโคจรติดผนัง

               31,890            31,890 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯแสงถาวรอี
เล้คโทรนิคสื-ไฟฟ้า 

เสอนราคา 31,890 บาท

หจก. อุบลฯแสงถาวรอี
เล้คโทรนิคสื-ไฟฟ้า 

เสอนราคา 31,890 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100426
ลว. 7 สิงหาคม 2561

3 1. เก้าอี้บุนวมหนัง มีพนักพิง 
ล้อเล่ือนมีโช้ค
2. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์
4. โต๊ะพับเอนกประสงค์

               27,490            27,490 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

ศรีอุปลีสาน 
เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา

 27,490 บาท

ศรีอุปลีสาน เฟอร์นิเจอร์
 เสนอราคา 27,490 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100439
ลว. 7 สิงหาคม 2561

4 Dissecting Forceps 25 cm. 
Standard

               60,000            60,000 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลาย จา่กัด เสนอ

ราคา 60,000 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลาย จา่กัด เสนอ

ราคา 60,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PK61110369
ลว. 15 สิงหาคม 2561

5 สายเคร่ืองช่วยกระตุ้นหัวใจชนิด
ถาวรผลิตจาก Platinum

               86,400            86,400 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย)

 จา่กัด เสนอราคา 
86,400 บาท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค (ประเทศไทย) จา่กัด
 เสนอราคา 86,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PY61110616
ลว.16 สิงหาคม 2561

สรุปผลการด่าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใน เดือน สิงหาคม ปี  2561  (งานจดัซ้ือ)
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลราชธานี



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

6 ชุดอุปกรณ์เย็บปิดรอยเจาะผนัง
หลอดเลือด Vascular closure 
Device

                7,000              7,000 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 

เสนอราคา 7,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 

เสนอราคา 7,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

QO61110439
ลว. 16 สิงหาคม 2561

7 สายสวนเพื่อการขยายขดลวดหุ้ม
กราฟต์ หลอดเลือดแดงใหญเ่อออร์
ต้าด้วยบอลลูน

               17,500            17,500 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เมดิทอป จ่่ากัด 
เสนอราคา 17,500 บาท

บริษัท เมดิทอป จ่่ากัด 
เสนอราคา 17,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PY61110626
ลว. 20 สิงหาคม 2561

8 ชุดอุปกรณ์ Solution                99,400            99,400 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไซกาเมดิค จา่กัด
 เสนอราคา 99,400 บาท

บริษัท ไซกาเมดิค จา่กัด
 เสนอราคา 99,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PY61110620
ลว. 20 สิงหาคม 2561

9 SIMPSON C-SECTION FORCEPS 
235MM.

           75,306.60        75,306.60 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 

เสนอราคา 75,306.60 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 

เสนอราคา 75,306.60 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PK61110362
ลว. 14 สิงหาคม 2561

10 เคร่ืองท่าลายเอกสาร ขนาด 10 กก.                 9,900              9,900 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. ล่้าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา

 9,900 บาท

หจก. ล่้าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา

 9,900 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110464
ลว. 20 สิงหาคม 2561

11 รถฉีดยา ขนาด 40*50*80 ซม.                90,000            90,000 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไซกา เมดิค 
จา่กัด เสอนราคา 

90,000 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค 
จา่กัด เสอนราคา 

90,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110469
ลว. 20 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

12 1. คอมพิวเตอร์แบบกระเป่าหิ้ว
2. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ
3. คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป
4. จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 นิ้ว

               57,780            57,780 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯ แสงถาวรอี
เล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 57,780 บาท

หจก. อุบลฯ แสงถาวรอี
เล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 57,780 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100445
ลว. 7 สิงหาคม 2561

13 1. คอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่วไป
2. ปร้ินเตอร์หัวเข็มแคร่ส้ัน

               19,400            19,400 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 
19,400 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 
19,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100442
ลว. 7 สิงหาคม 2561

14 เคร่ืองปร้ินเตอร์ เลเวอร์ขาวด่า                39,500            39,500 เฉพาะเจาะจง
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 
39,500 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 
39,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100441
ลว. 7 สิงหาคม 2561

15 1. คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล
ทั่วไป CPU
2. เคร่ืองปร้ินเตอรืเลเซอร์
3. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์

               20,000            20,000 เฉพาะเจาะจง
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 
20,000 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอราคา 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100448
ลว. 7 สิงหาคม 2561

16 เคร่ืองปั่นเฮมาโตคริต                63,000            63,000 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 

63,000 บาท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 

63,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100455
ลว. 7 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

17 1. โทรศัพท์ไร้สาย
2. โทรศัพท์ แบบกด

                4,610              4,610 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯ แสงถาวรอี
เล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 4,610 บาท

หจก. อุบลฯ แสงถาวรอี
เล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 4,610 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100425
ลว. 7 สิงหาคม 2561

18 เคร่ืองซีลพร้อมตัดซองสเตอร์ไรค์                25,000            25,000 เฉพาะเจาะจง
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เรียลเมด จา่กัด 
เสอนราคา 25,000 บาท

บริษัท เรียลเมด จา่กัด 
เสอนราคา 25,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100456
ลว. 7 สิงหาคม 2561

19 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง                37,200            37,200 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 37,200 บาท

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 37,200 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100438
ลว. 7 สิงหาคม 2561

20 จา้งก่อสร้างปรับปรุงวสัดุผิวพื้น
อาคารอายุรกรรม

           3,493,700        3,493,700 ประกวดราคา e-bidding มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบ
เสนอ จ ำนวน ๑๔ รำย

ห้างหุ้นส่วนจา่กัด ย.
ยักษ์ วศิวกรรม เสนอ
ราคา 2,495,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

32/2561 
ลว.15 สิงหาคม 2561

21 จา้งเหมาซ่อมลิฟท์บรรทุกเตียง
คนไข้และลิฟท์ส่งของ จา่นวน  ๔  
เคร่ือง

             170,000          175,190 เฉพาะเจาะจง บ.เวอร์ติคัล ทราฟฟิค 
จา่กัด เสนอราคา 
175,190  บาท

บ.เวอร์ติคัล ทราฟฟิค 
จา่กัด เสนอราคา 
170,000  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

33/2561 ลว.20 สิงหาคม
 2561

-        5,190



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

22 รับจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองเอ็กซเรย์
เคล่ือนที่แบบ  C-ARM ยี่ห้อ 
TOSHIBA  ID:42332 เลขครุภัณฑ์ 
6525-004-8006/0010/2552 
ของ OR พยาธชิั้น 3 

             330,000          338,120 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอ
เท็ค จา่กัด เสนอราคา 
338,120บาท
2.บริษัท ฮอสพิเมดิคัล 
ซีสเต็ม จา่กัด  
เสนอราคา 360,000  
บาท
3.บริษัทไทย โฮลด้ิง 
จา่กัด เสนราคา
370,000  บาท

บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอ
เท็ค จา่กัด เสนอราคา 
330,00บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

34/2561 
ลว.22 สิงหาคม2561

-        8,120

23 เคร่ืองปั่นเฮมาโตคริต                63,000            63,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
63,000 บาท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
63,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110472
ลว. 23 สิงหาคม 2561

24 รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานสีด่าแบบหนัง
 ทุกขนาด

235,400 235,400 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท คอร์โดมา 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จา่กัด เสนอราคา 
176,000 บาท
2. บริษัท เฮลท์ต้ี มายด์ 
โซลูชั่น จา่กัด เสนอ
ราคา 231,000 บาท

บริษัท คอร์โดมา 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จา่กัด เสนอราคา 

176,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

158/2561
ลว. 14 สิงหาคม 2561

25 วสัดุแผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อ เพื่อ
ผ่าตัดชนิดมีไอโอดีน ขนาดไม่น้อย
กวา่ 35x35 เซนติเมตร

1,687,818 1,687,818 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 
เสนอราคา 1,687,818 
บาท
2. บริษัท โซนิค ไบโอ
เมด จา่กัด เสนอราคา 
1,765,500 บาท

 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 

เสนอราคา 1,603,074 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

159/2561
ลว. 14 สิงหาคม 2561

           80,154        84,744



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

27 เลนส์ส่าหรับส่องตรวจและผ่าตัดใน
โพรงจมูกชนิดมุมกวา้ง

240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ เสนอราคา 
237,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจา่กัด กู๊
ดวลิเทคโนโลยี เสนอ
ราคา 239,500 บาท

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์
 เสนอราคา 237,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

161/2561
ลว.17 สิงหาคม 2561

           21,900

28 เคร่ืองจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ
ด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกวา่ 300 วตัต์

490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโวริกา จา่กัด 
เสนอราคา 490,000 
บาท

บริษัท ฟาโวริกา จา่กัด 
เสนอราคา 485,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

162/2561
ลว.16 สิงหาคม 2561

         5,000

32 1. เคร่ืองปร้ินเลเซอร์
2. เคร่ืองปร้ินเลเซอร์ ขาวด่า
3. จอคอมพิวเตอร์ขนาด 19.5 นิ้ว
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
ประมวลผลทั่วไป

29,400 29,400 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
29,400 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
29,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110468
ลว. 20 สิงหาคม 2561

33 เคร่ืองส่ารองไฟส่าหรับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
48,000 บาท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
48,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110462
ลว.20 สิงหาคม 2561

34 เคร่ืองบันทึกเสียง 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ซี. ซี.
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จา่กัด เสนอราคา 4,500
 บาท

บริษัท ซี. ซี.
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จา่กัด เสนอราคา 4,500
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110460
ลว. 20 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

35 1. โต๊ะท่างานเหล็ก 4 ฟุต
2. เก้าอี้ท่างาน

12,300 12,300 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ต้ังซุ่นเส่ง
เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา
 12,300 บาท

ร้าน ต้ังซุ่นเส่ง
เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 
12,300 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110465
ลว. 20 สิงหาคม 2561

36 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
(ประมวลผลทั่วไป)
2. เคร่ืองสแกนเนอร์

78,850 78,850 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
78,850 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
78,850 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110461
ลว. 20 สิงหาคม 2561

37 ชุดเคร่ืองมือส่องหลอดลม 58,000 58,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
58,000 บาท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
58,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100457
ลว. 20 สิงหาคม 2561

38 โต๊ะวางเคราองมือแพทย์แบบเมโย
ขาแบนสอดฐานเตียง

72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไซกา เมดิค 
จา่กัด เสอนราคา 
72,000 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค 
จา่กัด เสอนราคา 
72,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110467
ลว. 20 สิงหาคม 2561

39 เคร่ืองฟังเสียงการไหลเวยีนของโลหิต 75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จา่กัด  เสนอราคา 
75,000 บาท

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จา่กัด  เสนอราคา 
75,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110475
ลว. 23 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

40 1. โต๊ะท่างาน 1.20 ซม.
2. เก้าอี้ส่านักงาน
3. ตู้เก็บเอกสาร 10 ล้ินชัก

16,300 16,300 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 16,300 บาท

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 16,300 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110463
ลว. 23 สิงหาคม 2561

41 1. โต๊ะท่างานเหล็ก 4 ฟุต
2. เก้าอี้ท่างาน

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 9,000 บาท

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 9,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110480
ลว. 23 สิงหาคม 2561

42 1 รถเข็นท่ออ๊อกซิเย่น ขาใส่ลูกล้อ 
ขนาด 6 คิว
2. รถเข็นท่ออ๊อกซิเย่น ขาใส่ลูกล้อ 
ขนาด 1.5 คิว

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ณรงค์ศักด์ิ
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จา่กัด
 เสนอราคา 8,000 บาท

บริษัท ณรงค์ศักด์ิ
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จา่กัด 
เสนอราคา 8,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110476
ลว. 23 สิงหาคม 2561

43 1. เก้าอี้พักผ่อน
2. โซฟาหุ้มหนังเทียม

12,818 12,818 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 12,818 บาท

ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคา 12,818 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110471
ลว. 23 สิงหาคม 2561

44 เคร่ืองปั้มน้่าขนาด 1 HP 9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน พีพี วอเตอร์กรุ๊ป 
เสนอราคา 9,800 บาท

ร้าน พีพี วอเตอร์กรุ๊ป 
เสนอราคา 9,800 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110470
ลว. 23 สิงหาคม 2561

45 1. ตู้เย็น
2. ตู้แช่แข็งขนาด 150 ลิตร ขึ้นไป
3. โทรศัสน์สี LED ขนาด 50 นิ้ว

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯ แสงถาวรอี
เล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอ
ราคา 51,000 บาท

หจก. อุบลฯ แสงถาวรอี
เล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอ
ราคา 51,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110483
ลว. 23 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

46 1. เคร่ืองวดัความดันโลหิตแบบ
ปรอทชนิดต้ังโต๊ะ
2. เคร่ืองชั่งน้่าหนักบุคคล แบบเข็ม

10,600 10,600 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไซกาเมดิค จา่กัด
 เสนอราคา 10,600 บาท

บริษัท ไซกาเมดิค จา่กัด
 เสนอราคา 10,600 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110474
ลว. 23 สิงหาคม 2561

47 ตู้รางเล่ือนประหยัดพื้นที่ขนาด 10 ตู้ 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. ล่้าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 90,000 บาท

หจก. ล่้าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 90,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110477
ลว. 23 สิงหาคม 2561

48 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 99,617 99,617 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ซี. ซี.
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จา่กัด เสนอราคา 
99,617 บาท

บริษัท ซี. ซี.
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จา่กัด เสนอราคา 
99,617 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100440
ลว. 7 สิงหาคม 2561

49 กล้องวงจรปิด 4 กล้อง พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

50,623 50,623 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ซี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จา่กัด เสนอราคา 
50,623 บาท

บริษัท ซี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จา่กัด เสนอราคา 
50,623 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61100447
ลว. 7 สิงหาคม 2561

50 เคร่ืองส่าหรับพองบอลลูน 1,654,400 1,654,400 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท เอ็ม พี เอ็น 
เมดิแคร์ จา่กัด เสนอ
ราคา 1,648,000 บาท 
2. บริษัท ทิพย์รัตน์  
ซัพพลาย จา่กัด เสนอ
ราคา 1,652,000 บาท

บริษัท ทิพย์รัตน์  ซัพ
พลาย จา่กัด เสนอราคา

 1,652,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

166/2561
ลว. 21 สิงหาคม 2561

           49,440



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

51 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 282,000 282,000 เฉพาะเจาะจง หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
216,450 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
216,450 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

167/2561
ลว.21 สิงหาคม 2561

             1,500

52 เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืน
เสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
ส่าหรับการเก็บไข่และย้าย ตัวอ่อน

             800,000          800,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท ควอนต้ัม 
เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จา่กัด เสนอราคา 
798,000 บาท
2. บริษัท เจมสส์ (ไทย
แลนด์) จา่กัด เสนอ
ราคา 799,500 บาท
3. บริษัท เอ ซี ซี เมดิ
คอล โซลูชั่นส์ เสนอ
ราคา 800,000 บาท

 บริษัท ควอนต้ัม เฮลท์
แคร์ (ไทยแลนด์) จา่กัด 
เสนอราคา 798,000 

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

168/2561
ลว.22 สิงหาคม 2561

53 โคมไฟผ่าตัดห้องเก็บไข่              400,000          400,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท เอสแอลพี 
เมดิคอล จา่กัด เสนอ
รายละเอียดไม่ถูกต้อง
2. ห้างหุ้นส่วนจา่กัด 
เอ็นโอพีเมดิคอล เสนอ
ราคา 395,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจา่กัด 
เอ็ม.เจ.เซลล์แอนดื
เซอร์วสิ เสนอราคา 
399,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจา่กัด เอ็น
โอพีเมดิคอล เสนอราคา
 395,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

169/2561
ลว.22 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

54 เตียงผ่าตัดสูตินรีเวชควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า พร้อมชุดขาหยั่ง

             350,000          350,000 ประกวดราคา e-bidding 1. ห้างหุ้นส่วนจา่กัด 
เอ็นโอพีเมดิคอล เสนอ
ราคา 346,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจา่กัด 
เอ็ม.เจ.เซลล์แอนด์เซอรื
วสิ เสนอราคา 349,000
 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจา่กัด เอ็น
โอพีเมดิคอล เสนอราคา

 346,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

169/2561
ลว.22 สิงหาคม 2561

55 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule 
ความแรงรังสี 1-5 มิลลิคูรี (Mci)

352,800 352,800 ประกวดราคา e-bidding บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
352,800 บาท

บริษัท ดกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
352,800 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

170/2561
ลว. 22 สิงหาคม 2561

56 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule 
ความแรงรังสี 6-10 มิลลิคูรี (Mci)

676,200 676,200 ประกวดราคา e-bidding บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
676,200 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
676,200 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

170/2561
ลว. 22 สิงหาคม 2561

57 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule 
ความแรงรังสี 11-20 มิลลิคูรี (Mci)

450,800 450,800 ประกวดราคา e-bidding บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
450,800 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
450,800 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

170/2561
ลว. 22 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

58 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule 
ความแรงรังสี 21-30 มิลลิคูรี (Mci)

1,572,900 1,572,900 ประกวดราคา e-bidding บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
1,572,900 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
1,572,900 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

170/2561
ลว. 22 สิงหาคม 2561

61 สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดตีบ
ชนิดบอลลูนติดใบมีด

36,380 36,380 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เอ็ม พี เอ็น เมดิ
แคร์ จา่กัด เสนอราคา 
36,380 บาท

บริษัท เอ็ม พี เอ็น เมดิ
แคร์ จา่กัด เสนอราคา 
36,380 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

QO61110466
ลว. 22 สิงหาคม 2561

62 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต๊ังโต๊ะ 
(ประมวลผลทั่วไป)

29,800 29,800 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
29,800 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
29,800 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110481
ลว. 23 สิงหาคม 2561

63 เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 3 ต่าแหน่ง 52,430 52,430 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท รีเนาน์ เทคนิค
อล จา่กัด เสนอราคา 
52,430 บาท

บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล
 จา่กัด เสนอราคา 
52,430 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110473
ลว. 23 สิงหาคม 2561

64 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
(ประมวลผลทั่วไป)
2. เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ขาว
ด่า

               68,600            68,600 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เลเลคอมเซอร์วสิ
 เสนอราคา 68,600 บาท

หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ เลเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอราคา 68,600 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110479
ลว.23 สิงหาคม 2561

65 เคร่ืองส่ารองไฟส่าหรับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

               16,000            16,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
16,000 บาท

บริษัท เอพี พลัส เมดิ
คอล จา่กัด เสนอราคา 
16,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110482
ลว. 23 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

66 แผ่นทดสอบหมู่เลือดเอบีโอและอาร์
เอช ABO (cell & serum) & Rh

           5,964,000        5,964,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 
เสนอราคา 5,964,000
บาท
2. บริษัท คิว ไบโอซายน์
 จา่กัด เสนอราคา 
5,986,200 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จา่กัด 
เสนอราคา 5,964,000
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

173/2561
ลว. 27 สิงหาคม 2561

         298,200

67 Single donor latelet            5,500,000        5,500,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท วนีัสโลจสิติกส์
 จา่กัด เสนอราคา 
5,500,000 บาท
2. บริษัท เมดิคอล ซัพ
พอร์ท จา่กัด  เสนอ
ราคา 5,800,000 บาท

บริษัท วนีัสโลจสิติกส์ 
จา่กัด เสนอราคา 
5,500,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

174/2561
ลว. 27 สิงหาคม 2561

         632,500

68 น้่ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี

           2,520,000        2,520,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท อาร์เอ็นดี ได
แอกโนสติกส์ จา่กัด  
เสนอราคา 2,460,000 
บาท 
2. บริษัท ดีซีเอช ออ
ริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด  เสนอราคา 
2,880,000 บาท

บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอก
โนสติกส์ จา่กัด  เสนอ
ราคา 2,460,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

175/2561
ลว. 27 สิงหาคม 2561

             -   

69 น้่ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซี

           5,280,000        5,280,000 ประกวดราคา e-bidding  1. บริษัท อาร์เอ็นดี ได
แอกโนสติกส์ จา่กัด  
เสนอราคา 4,854,000 
บาท 
2. บริษัท ดีซีเอช ออ
ริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด  เสนอราคา 

 บริษัท อาร์เอ็นดี ได
แอกโนสติกส์ จา่กัด  

เสนอราคา 4,854,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

175/2561
ลว. 27 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

70 น้่ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์            2,880,000        2,880,000 ประกวดราคา e-bidding  1. บริษัท อาร์เอ็นดี ได
แอกโนสติกส์ จา่กัด 
เสนอราคา 2,760,000 
บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออ
ริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
3,600,000 บาท

บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอก
โนสติกส์ จา่กัด เสนอ
ราคา 2,760,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

175/2561
ลว. 27 สิงหาคม 2561

71 น้่ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส            1,680,000        1,680,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท อาร์เอ็นดี ได
แอกโนสติกส์ จา่กัด 
เสนอราคา 1,620,000 
บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออ
ริกา (ประเทศไทย) 
จา่กัด  เสนอราคา 

บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอก
โนสติกส์ จา่กัด เสนอ
ราคา 1,620,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

175/2561
ลว. 27 สิงหาคม 2561

72 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟ
สิคแบบจอสี พร้อมภาควดั
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

           1,350,000        1,350,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท ไอดีเอสเมดิ
คอล ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จา่กัด เสนอราคา 
1,335,000 บาท
2. บริษัท เมดิคอล อิน
โนเวชั่น เทคโนโลยี่ 
จา่กัด เสนอราคา 
1,350,000 บาท

บริษัท ไอดีเอสเมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนอราคา 
1,335,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

178/2561
ลว. 28 สิงหาคม 2561

           22,500

73 1. โซฟาเข้ามุม
2. ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 5 ฟุต
3. เก้าอี้ส่านักงาน
4. โต๊ะท่างาน 1 เมตร
5. ชุดอ่างล้างหน้า

               51,947            51,947 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 51,947 บาท

ร้าน ศรีอุปลีสาน เสนอ
ราคา 51,947 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110486
ลว. 28 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

74 1. พัดลมดูดอากาศ 8" กระจก
2. เคร่ืองท่าน้่าร้อน-น้่าเย็น
3. ดทรศัพท์ไร้สาย

                7,940              7,940 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯแสงถาวรอี
เล้คโทรนิคสื-ไฟฟ้า 
เสอนราคา 7,940 บาท

หจก. อุบลฯแสงถาวรอี
เล้คโทรนิคสื-ไฟฟ้า 
เสอนราคา 7,940 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PR61110485
ลว. 28 สิงหาคม 2561

75 เคร่ืองกระตุ้นสมองด้วยคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรักษาผู้ป่วย โรค
ประสาท

           2,500,000        2,500,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท หลุยส์ ตี. 
เลียวโนเวนส์ (ประเทศ
ไทย) จา่กัด เสนราคา 
2,480,000 บาท
2. บริษัท ที เค อิน
โนเวชั่น จา่กัด เสนอ
ราคา 2,485,000 บาท

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโน
เวนส์ (ประเทศไทย) 
จา่กัด เสนราคา 
2,470,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

179/2561
ลว. 28 สิงหาคม 2561

       10,000

76 เคร่ืองสะท้อนเสียงความถี่สูงตรวจ
หัวใจ

           1,600,000        1,600,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท อิโนเวชั่นส์ 
จา่กัด เสนอราคา 
1,590,000 บาท
2. บริษัทิ เอพี พลัส 
เมดิคอล จา่กัด เสนอ
ราคา 1,598,000 บาท

บริษัท อิโนเวชั่นส์ จา่กัด
 เสนอราคา 1,590,000
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

180/2561
ลว. 28 สิงหาคม 2561

77 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพของปอดชนิด
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้

             290,000          290,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท อีฟอร์ แอล 
เอม จา่กัด (มหาชน) 
เสนอราคา 260,000 
บาท
2. บริษัท เอสพีแอลกรุ๊ป
 จา่กัด เสนอราคา 
280,000 บาท

บริษัท อีฟอร์ แอล เอม 
จา่กัด (มหาชน) เสนอ
ราคา 260,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

181/2561
ลว. 28 สิงหาคม 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

78 เคร่ืองติดตามการท่างานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง

             600,000          600,000 ประกวดราคา e-bidding 1. บริษัท อีฟอร์ แอล 
เอม จา่กัด (มหาชน) 
เสนอราคา 594,000 
บาท
2. บริษัท เอสพีแอลกรุ๊ป
 จา่กัด เสนอราคา 
600,000 บาท

บริษัท อีฟอร์ แอล เอม 
จา่กัด (มหาชน) เสนอ
ราคา 594,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

181/2561
ลว. 28 สิงหาคม 2561

79 ชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุง
หัวใจและปอด ที่ใช้ภายนอกชนิดใช้
งานได้ระยะยาว

               80,000            80,000 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย
แลนด์) จา่กัด เสนอ
ราคา 80,000 บาท

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย
แลนด์) จา่กัด เสนอ
ราคา 80,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

PY61110649
ลว. 29 สิงหาคม 2561


