
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     1 จา้งเหมาซ่อมตู้เยน็เกบ็ศพ จ านวน ๒
 รายการ

          113,420           113,420  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ร้อยเอด็
กจิอนันท ์  เสนอราคา 113,420
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
ร้อยเอด็กจิอนันท์   
เสนอราคา 113,420 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

18/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

     2 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
อาคารศูนยแ์พทยศ์าสตร์ชั้นคลินิก 
จ านวน  ๑๗๘  เคร่ือง

          320,400           320,400  ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กว๊ยเจง๋ ๕๘
 258,000 บาท
2. บริษัท ซีวลิ เวร์ิค พลัส  จ ากดั
 262,906  บาท
3. บริษัท ช.เกยีรติทิพย ์จ ากดั   
299,040 บาท 
4.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ย.ยกัษ์ 
316,840 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคไพจติร 
319,510 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย เอส เอ 
เอน็จเินียร่ิงซัพพลาย 255,000  
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย 
เอส เอ เอน็จเินียร่ิงซัพ
พลาย 240,300  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

19/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

      80,100

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดอืน พฤศจกิำยน ปี 2561
โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     3 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
อาคารสงฆอ์าพาธ จ านวน 74 เคร่ือง

          133,200           133,200 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กว๊ยเจง๋ 58 
 107,300 บาท
2. บริษัท ซีวลิ เวร์ิค พลัส จ ากดั 
115,206 บาท
3. บริษัท ช.กยีรติทิพย ์จ ากดั 
124,320 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ย.ยกัษ์ 
131,720 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคไพจติร 
 132,830 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย เอส เอ 
เอน็ จเินียร่ิง ซัพพลาย 105,000
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย 
เอส เอ เอน็ จเินียร่ิง 
ซัพพลาย เสนอราคา 
99,900 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

19/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

     123,210



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     4 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
อาคารพยาธวิทิยาและอาคารผ่าตัด 
จ านวน  ๒๖  เคร่ือง

           46,800            46,800 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กว๊ยเจง๋ 58 
37,700 บาท
2. บริษัท ซีวลิ เวร์ิค พลัส จ ากดั 
38,402 บาท
3. บริษัท ช.กยีรติทิพย ์จ ากดั 
43,680 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ย.ยกัษ์ 
46,900 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคไพจติร 
46,670 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย เอส เอ 
เอน็ จเินียร่ิง ซัพพลาย 36,000 
บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย 
เอส เอ เอน็ จเินียร่ิง 
ซัพพลาย 35,100 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

19/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

      11,700

     5 จา้งปรับปรุงหน่วยตรวจสูติ-นรีเวช 
อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๓ ตามแบบ
เลขที่ ๐๒๗/๖๐

          186,200           186,200 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ย.ยกัษ์ 
วศิวกรรม  179,900 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส.สถาปัตย์
การโยธา 180,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เค เค อบุล 
 190,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ย.
ยกัษ์ วศิวกรรม  
175,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

20/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

      11,200

     6 จา้งเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ลิฟท์
บรรทุกเตียงคนไขแ้ละลิฟท์ส่งของ 
จ านวน 13 เคร่ือง

          393,880           393,880 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัทเวอร์ติคัล ทราฟฟิค 
จ ากดั เสนอราคา 393,880 บาท
2. ดีจติเจริญ ซัพพลายแอนด์
เซอร์วสิ จ ากดั เสอนราคา 
443,300 บาท

 บริษัทเวอร์ติคัล ทราฟ
ฟิค จ ากดั เสนอราคา 

393,880 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

21/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     7 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
อาคาร 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ
 จ านวน 343 เคร่ือง

          617,400           617,400 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กว๊ยเจง๋ 58 
เสนอราคา 497,350 บาท
2. บริษัท ซีวลิ เวร์ิค พลัส จ ากดั 
เสนอราคา 506,611 บาท
3. บริษัท ช.กยีรติทิพย ์จ ากดั 
เสนอราคา 576,240 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ย.ยกัษ์ 
เสนอราคา 612,340 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคไพจติร 
เสนอราคา 615,685 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย เอส เอ 
เอน็ จเินียร่ิง ซัพพลาย เสนอ
ราคา 620,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กว๊ย
เจง๋ 58 เสนอราคา 
463,050 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

22/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

     154,350

     8 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองอลัตร้าซาวด์           735,000           735,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท อโินเวชั่นส์ จ ากดั เสน
ราคา 735,000 บาท

บริษัท อโินเวชั่นส์ จ ากดั
 เสนราคา 700,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

23/2562
ลว.21 พฤศจกิายน 

2561

      35,000

     9 สายสวนขยายหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ต้าขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic 
stent graft)

     17,832,000       17,832,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั  
17,360,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั  
17,832,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั  
17,200,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 049/2562
8 พฤศจกิายน 2561

    1,720,000      632,000

   10 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงส่วนปลาย ด้วยขดลวดหุ้ม
กราฟท์ (Peripheral stent Grat)

       9,444,000        9,444,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสนอ
ราคา 9,444,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 
 9,444,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 
เสนอราคา 9,444,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
ของผู้ที่เสนอราคา

เขา้สู่ระบบ
ประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์ใน
ล าดับแรก

 049/2562
8 พฤศจกิายน 2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   11 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงส่วนปลายด้วยบอลลูน 
(Peripheral Balloon Dilation 
Catheter)

       1,032,336        1,032,336 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสนอ
ราคา 960,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 
 1,032,336 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 
เสนอราคา 960,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 049/2562
8 พฤศจกิายน 2561

      144,000

   12 ท่อระบายสารน้ าจากแผลชนิดแบน 
ขนาด ๔x๑๐ มม. ยาวไมน่้อยกวา่ 
๘๐ ซม.

           70,000            70,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ทริมเมอร์  จ ากดั  51,800
 บาท   

บริษัท ทริมเมอร์  จ ากดั 
 51,800 บาท   

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

057/2562
ลว. 12 พฤศจกิายน 

2561

      18,200

   13 ชดุเปล่ียนส่วนประกอบโลหิตใน
ผู้ป่วย Therapeutic Apheresis Kit 

       1,712,000        1,712,000 ประกวดราคา 
e-bidding

 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  
1,712,000 บาท

 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา  1,712,000
 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

058/2562
ลว. 12 พฤศจกิายน 

2561

        85,600

   14 ถงุเกบ็โลหิตชนิดมเีซ็ตกรองเมด็
เลือดขาว

       5,350,000        5,350,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
5,350,000 บาท

 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 5,350,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

058/2562
ลว. 12 พฤศจกิายน 

2561

   15 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัดแกไ้ขความ
ผิดปกติและพิการของกระดูกใบหน้า
และขากรรไกร

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

 1.บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากดั เสนอราคา 
1,989,000บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แบรนด์ 
เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคา 
1,995,000 บาท

 บริษัท สุวรรณ เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากดั เสนอ
ราคา 1,980,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

059/2562
ลว. 12 พฤศจกิายน 

2561

        45,000       20,000

   16 สายสวนหลอดเลือด ชนิดมบีอลลูน
ตรงปลายสาย (โฟกาต้ี) เบอร์ ๔ 

          800,000           800,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 บริษัท ไพรม ์เมดิคอล จ ากดั 
เสนอราคา  750,000 บาท

 บริษัท ไพรม ์เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา  
750,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

060/2562
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

      50,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   17  สายสวนหลอดเลือด ชนิดมบีอลลูน
ตรงปลายสาย (โฟกาต้ี) เบอร์ ๕ 

          640,000           640,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 บริษัท ไพรม ์เมดิคอล จ ากดั 
เสนอราคา  600,000 บาท

 บริษัท ไพรม ์เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา  
600,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

060/2562
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

      40,000

   18 สายสวนหลอดเลือด ชนิดมบีอลลูน
ตรงปลายสาย (โฟกาต้ี) เบอร์ ๖

          320,000           320,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 บริษัท ไพรม ์เมดิคอล จ ากดั 
เสนอราคา  300,000 บาท

 บริษัท ไพรม ์เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา  
300,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

060/2562
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

      20,000

   19 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Minor Set

          160,000           160,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท ไซกา เมดิค จ ากดั 
เสนอราคา 156,800 บาท
2. บริษัท อาร์คีริส จ ากดั เสนอ
ราคา 159,000 บาท

 บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากดั เสนอราคา 
148,960

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

061/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

      11,040

   20 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Basic Set

 140,000   140,000   ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท ไซกา เมดิค จ ากดั 
เสนอราคา 137,200 บาท
2. บริษัท อาร์คีริส จ ากดั เสนอ
ราคา 139,000 บาท

 บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากดั เสนอราคา 
130,340 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

061/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

        9,660

   21 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Plastic Set

          225,000           225,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท ไซกา เมดิค จ ากดั 
เสนอราคา  220,500 บาท 
2. บริษัท อาร์คีริส จ ากดั เสนอ
ราคา 222,000 บาท

 บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากดั เสนอราคา  
209,475 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

061/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

      15,525

   22 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Micro surgery

          250,000           250,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท ไซกา เมดิค จ ากดั 
เสนอราคา 290,000 บาท
2. บริษัท ที เค-วนั เมดิคอล  
จ ากดั เสนอราคา250,000 บาท

 บริษัท ที เค-วนั เมดิ
คอล  จ ากดั เสนอราคา
237,500 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

061/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

      12,500



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   23  ชดุน้ ายานับเมด็เลือดอตัโนมติัพร้อม
สไลด์

       9,000,000        9,000,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 
จ ากดั  เสนอรายละเอยีดไมถ่กูต้อง
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้อง
3. บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
8,850,000 บาท 
4. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 9,000,000
 บาท

 บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

9,000,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

มคีะแนนการ
ประเมนิค่า

ประสิทธภิาพต่อ
ราคารวมสูงสุด

062/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

   24 แผ่นวดั Hemoglobin           960,000           960,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากดั 
(มหาชน) 930,000 บาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากดั (มหาชน) 
930,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

063/2562
ลว. 16 พฤศจกิายน 

2561

      30,000

   25 ขวดระบายน้ าจากแผลชนิดแรงดันต่ า
 400 ซีซี จ านวน 100 ชดุ

           65,000            65,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั เสนอ
ราคา 55,900 บาท 2. บริษัท 
เทคโนเมดิคัล จ ากดั (มหาชน) 
เสนอราคา 50,000 บาท
3. บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 53,000 บาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากดั (มหาชน) เสนอ
ราคา 50,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

064/2562
16 พฤศจกิายน 2561

      15,000

   26 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 31-50 มลิลิคูรี (mCi) 
จ านวน 20 เมด็

           87,000            87,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั  
86,800 บาท
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั  
100,000 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั  86,800 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

065/2562
19 พฤศจกิายน 2561

          200



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   27 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 51-100 มลิลิคูรี (mCi) 
จ านวน 60 เมด็

          486,000           486,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั  
486,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั  
540,000 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั  486,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

065/2562
19 พฤศจกิายน 2561

   28 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 101-150 มลิลิคูรี (mCi) 
จ านวน 100 เมด็

       1,175,000        1,175,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั  
1,175,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั  
1,250,000 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั  1,175,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

065/2562
19 พฤศจกิายน 2561

   29 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 151-200 มลิลิคูรี (mCi) 
จ านวน 80 เมด็

       1,248,000        1,248,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั  
1,248,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั  
1,320,000 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั  1,248,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

065/2562
19 พฤศจกิายน 2561

   30 เคร่ืองผลิตสารกมัมนัตรังสีเทคนีเซียม
 (TC 99m Generator) ขนาด 20 
GBq จ านวน 30 เคร่ือง

       1,739,820        1,739,820 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั  
1,890,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ากดั   
1,739,820 บาท

บริษัท ไบโอจนีีเทค 
จ ากดั   1,739,820 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

080/2562
19 พฤศจกิายน 2561

   31 เคร่ืองฉายเลเซอร์รักษาโรคจอ
ประสาทตาแบบหลายจดุพร้อมกนั 
จ านวน ๑ เคร่ือง (คร้ังที่ ๒)

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

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วงษ์นิสา 
เสนอรายละเอยีดไมถ่กูต้อง
2. บริษัท  อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์
 ซัพพลาย จ ากดั 4,499,000 บาท

บริษัท  อาฟต้า เซอร์วสิ
 แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั 

 4,490,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาถกูต้อง
ตามเง่ือนไขเพียง

รายเดียว

081/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

      215,000       10,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   32 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Vascular Set 

          600,000           600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อ-ีไซเมด จ ากดั 
600,000 บาท
2. บริษัท อเีอม็เมดิคัล จ ากดั 
757,920 บาท

บริษัท อ-ีไซเมด จ ากดั 
570,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

082/2562
ลว.19 พฤศจกิายน 

2561

        48,000       30,000

   33 ผ้า ที.ซี คอมทววิ ยอ้มสี หน้ากวา้ง 
๖๐ นิ้ว พิมพ์ตราโรงพยาบาล 
ส าหรับผู้ป่วยพิเศษ

          354,000           354,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1.  บริษัท ว.ีเค. การทอ จ ากดั 
354,000 บาท
2. บริษัท รัตนาแอพ็แพเร็ล แคร์ 
 จ ากดั 311,940 บาท

 บริษัท รัตนาแอพ็แพเร็ล
 แคร์  จ ากดั 311,940 

บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

083/2562
ลว.19 พฤศจกิายน 

2561

      42,060

   34 เฝือกพยงุระดับเอว           547,950           547,950 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 1,052,345 บาท
2. บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ ากดั 
เสนอราคา 547,950 บาท

บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร 
จ ากดั เสนอราคา 
547,950 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

084/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

   35 ชดุขาเทียมระดับขอ้เขา่แบบแกนใน           170,000           170,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ ากดั 
เสนอราคา 165,000 บาท

บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร 
จ ากดั เสนอราคา 
165,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

084/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

        5,000

   36 ชดุขาเทียมระดับเหนือเขา่แบบแกน
ใน

          855,000           855,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ ากดั 
เสนอราคา 835,000 บาท

บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร 
จ ากดั เสนอราคา 
835,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

084/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

      20,000

   37 สายลวดน าส าหรับสายสวนหลอด
เลือดที่มคีวามล่ืนมากเป็นพิเศษ

   3,160,000.00    3,160,000.00 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 3,160,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 3,160,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 085/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

        94,800



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   38 ลวดน าสายสวนเพื่อการขยายหลอด
เลือดหัวใจส่วนปลาย (PTCA Guide
 wire)

       1,896,000        1,896,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 1,896,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 1,896,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 085/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

      126,400

   39 ท่อน าสายสวนเขา้หลอดเลือด
ส าหรับการฉดีสี Introducer

   1,580,000.00    1,580,000.00 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 1,580,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 1,580,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 085/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

        86,900

   40 สายสวนส าหรับการฉดีสีสารทึบแสง
รังสีเพื่อการวนิิจฉยั (Diagnostic 
Catheter)

       1,390,000        1,390,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 1,390,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 1,390,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 085/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

        69,500

   41 ขอบล้ินหัวใจเทียมแบบ Physio      352,000.00       352,000.00 ประกวดราคา 
e-bidding

1.บริษัท โอบิซ เฮลธแ์คร์ จ ากดั 
เสนอราคา 364,000 บาท
2.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 352,000
 บาท

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 352,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

086/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

        17,600

   42 ขอบล้ินหัวใจเทียมชนิดใบคู่ท าจาก 
Pyrolytic Catbon

       2,448,000        2,448,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1.บริษัท โอบิซ เฮลธแ์คร์ จ ากดั 
เสนอราคา 2,640,000 บาท
2.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
2,448,000 บาท

บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 2,448,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

086/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

      105,600



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   43 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Major Set

          250,000           250,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ไซกา เมดิค จ ากดั 
290,000 บาท
2. บริษัท ที เค-วนั เมดิคอล  
จ ากดั  250,000 บาท

บริษัท ที เค-วนั เมดิคอล
  จ ากดั  237,500 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

087/2562
ลว. 19 พฤศจกิายน 

2561

      12,500

   44 ขดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
โคโรนาร่ี ด้วยขดลวดเคลือบยาต้าน
การตีบซ้ า ที่มคีวามยาว 32-40 
มลิลิเมตร

       9,090,000        9,090,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท แอลบี เฮ็ลธแคร์ จ ากดั 
เสนอราคา 9,088,500 บาท
2. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโล
ยี่ส์ จ ากดั เสนราคา 9,084,000 
บาท

บริษัท โนวา เฮลท์ เทค
โนโลยี่ส์ จ ากดั เสนราคา
 9,084,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

088/2562
20 พฤศจกิายน 2561

      151,400         6,000

   45 ขวดระบายน้ าจากแผลชนิดแรงดันต่ า
 100 ซีซี

          150,000           150,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั เสนอ
ราคา 129,500 บาท
2. บริษัทเทคโนเมดิคัล จ ากดั 
(มหาชน) เสนราคา 140,000  
บาท
3. บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 120,000 บาท

บริษัท เอสแอลพี เมดิ
คอล จ ากดั เสนอราคา 
120,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 089/2562
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561

      30,000

   46 อปุกรณ์พยงุขอ้เขา่ (Knee support)
 ไมม่แีกนด้านขา้ง ทุกขนาด

          272,000           272,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 256,000 บาท
2. บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ ากดั 
เสนอราคา 272,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอเอส 
ฟาร์มา เสนอราคา 251,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอ
เอส ฟาร์มา เสนอราคา 
251,200 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 090/2562
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561

      20,800

   47 อปุกรณ์พยงุขอ้เขา่แบบปรับมมุได้ 
(Knee Ranger Litb)

     450,000.00       450,000.00 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ ากดั 
เสนอราคา 396,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอเอส 
ฟาร์มา เสนอราคา 351,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอ
เอส ฟาร์มา เสนอราคา 
351,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 090/2562
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561

  90,000.00



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   48 อปุกรณ์พยงุคอ (Philadelphia 
collar)

          225,000           225,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา  212,500 บาท
2. บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ่ ากดั 
เสนอราคา 200,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอเอส 
ฟาร์มา เสนอราคา 187,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอ
เอส ฟาร์มา เสนอราคา 
187,500 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 090/2562
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561

      37,500

   49 เคร่ืองมอืตัดและต่อล าไส้อตัโนมติั
แบบกลมเบอร์ 25

     114,746.80       114,746.80 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสนอ
ราคา 113,420 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 
113,420 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 
เสนอราคา 113,420 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 091/2562
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561

        22,684     1,326.80

   50 เคร่ืองมอืตัดและต่อล าไส้อตัโนมติั
แบบกลมเบอร์ 28

          573,734           573,734 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสนอ
ราคา 567,100 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 
573,734 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 
เสนอราคา 567,100 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 091/2562
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561

      147,446     6,634.00

   51 เคร่ืองมอืตัดและต่อล าไส้อตัโนมติั
แบบกลมเบอร์ 31

     114,746.80       114,746.80 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสนอ
ราคา 113,420 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 
114,746.80 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 
เสนอราคา 113,420 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 091/2562
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561

        22,684     1,326.80

   52  ชดุตรวจแยกชนิดฮีโมโกลบิน            840,000           840,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
840,000 บาท
2. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากดั 
 853,860 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
840,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 092/2562
ลว. 21 พฤศจกิายน 

2561

        84,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   53  วสัดุบริโภคอาหารเพื่อประกอบ
อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประเภท
 อาหารผักสดและผลไม ้จ านวน 
๑๔๙ รายการ 

       6,298,070        6,298,070 ประกวดราคา 
e-bidding

1.  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตองอ ูบิส
ซิเนส 4,997,500 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สมชาย
ธรุกจิการโยธา  5,886,510 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภัทราภรณ์
คอร์เปอร์เรชั่น 5,934,750 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ตองอู
 บิสซิเนส 4,997,500 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 093/2562
ลว. 21 พฤศจกิายน 

2561

  1,300,570

   54 ผ้าดิบสีขาวไมฟ่อกสีพิมพ์ตรา
โรงพยาบาล หน้ากวา้ง 63 นิ้ว

       1,439,600        1,439,600 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ว.ีเค. การทอ จ ากดั 
เสนอราคา 1,439,500 บาท
2. บริษัท รัตนาแอพ๊แพเร็ล แคร์ 
จ ากดั เสนอราคา 1,477,600 บาท

บริษัท ว.ีเค. การทอ 
จ ากดั เสนอราคา 
1,439,200 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 094/2562
21 พฤศจกิายน 2561

          300

   55 ผ้าคล้องแขนผู้ป่วย (Arm sling) 
แบบเขม็ขดัล็อคเอว 2 ล็อค ทุกขนาด

           69,310            69,310 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 62,060 บาท
2. บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ ากดั 
เสนอราคา 69,310 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั เสนอราคา 
62,060 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

095/2562
21 พฤศจกิายน 2561

        7,250

   56 ไมเ้ท้าแบบอลูมเินียมแบบ 3 ขา 
ปรับระดับได้

           84,000            84,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 79,800 บาท
2. บริษัท วอีาร์ รีแฮบโปร จ ากดั 
เสนอราคา 89,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั เสนอราคา 
79,800 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

095/2562
21 พฤศจกิายน 2561

        4,200

   57 เคร่ืองชว่ยเดินชนิด 4 ขา (Walker)           280,000           280,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 280,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั เสนอราคา 
280,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

095/2562
21 พฤศจกิายน 2561

   58 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ ๒ 
เฟส ชนิดจอภาพสี

          683,300           683,300 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เซนต์เมด จ ากดั 
600,000 บาท
2. บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิคอล 
จ ากดั 650,000  บาท
3. บริษัท น าววิฒัน์การชา่ง 
(๑๙๙๒) จ ากดั 680,000  บาท

บริษัท เซนต์เมด จ ากดั 
580,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 096/2562
ลว. 21 พฤศจกิายน 

2561

     103,300



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   59 เคร่ืองกระตุกหัวใจติดตามสัญญาณ
ชพี 

          250,000           250,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เซนต์เมด จ ากดั 
220,000  บาท
2. บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิคอล 
จ ากดั 240,000 บาท
3. บริษัท น าววิฒัน์การชา่ง 
(๑๙๙๒) จ ากดั 249,000  บาท

บริษัท เซนต์เมด จ ากดั 
220,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 096/2562
ลว. 21 พฤศจกิายน 

2561

      30,000

   60 กล้องวดีิโอถา่ยภาพเคล่ือนไหว           180,000           180,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล้ าฟ้าโอเอ
แอนด์สเตชั่นเนอร่ี 138,000 บาท
2. บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์ ซีส
เต็มจ ากดั 119,000  บาท

บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์
 ซีสเต็มจ ากดั 119,000 

 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 097/2562
ลว. 21 พฤศจกิายน 

2561

      61,000

   61 เคร่ืองจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วย
ไฟฟ้าขนาดใหญ่

          550,000           550,000 ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 
540,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา 
(ประเทศไทย) จ ากดั 550,000  
บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 
510,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 098/2562
ลว. 21 พฤศจกิายน 

2561

      40,000

   62 ชดุกล้องถา่ยทอดสัญญาณภาพ ชนิด
 ๓ มติิ ส าหรับผ่าตัดนิ่วในถงุน้ าดี 

       4,995,000        4,995,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ 
จ ากดั 4,990,000 บาท
2. บริษัท  มาร์ธา กรุ๊ป จ ากดั 
4,995,000  บาท

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์
 จ ากดั 4,990,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 099/2562
ลว. 21 พฤศจกิายน 

2561

        5,000

   63 เคร่ืองติดตามสัญญาณชพีขณะดม
ยาสลบที่ซับซ้อน พร้อมชดุติดตาม
การท างานของหัวใจ (NIBP,SoO๒,
EKG,๒ Templ,๒Press) 

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

 บริษัท บีแอนด์บี โปรดัคท์ จ ากดั
  (มหาชน) 980,000 บาท

 บริษัท บีแอนด์บี 
โปรดัคท์ จ ากดั  
(มหาชน) 978,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 100/2562
ลว. 22 พฤศจกิายน 

2561

      22,000

   64 ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอณุหภูมผิิวหนัง
อตัโนมติั

       4,400,000        4,400,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 บริษัท อฟีอร์แอล เอม จ ากดั 
(มหาชน) 4,392,136  บาท

 บริษัท อฟีอร์แอล เอม 
จ ากดั (มหาชน) 
4,384,136  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 101/2562
ลว. 22 พฤศจกิายน 

2561

      15,864

   65  สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอด
เลือดด้วยการถา่ยภาพคล่ืนเสียง
สะท้อน

       3,288,000        3,288,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท เมด-วนั จ ากดั เสนอ
ราคา 3,500,000 บาท
2. บริษัท เมดิทอป จ ากดั เสนอ
ราคา 3,288,000 บาท

 บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
เสนอราคา 3,288,000 
บาท

 มคุีณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

 102/2562
22 พฤศจกิายน 2561

        98,640



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   66  เตียงตรวจโรค (ขนาด 180x60x80)           100,000           100,000  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไซกา เมดิค จ ากดั 
98,000 บาท

 บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากดั 98,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 103/2562
23 พฤศจกิายน 2561

        2,000

   67  โต๊ะคร่อมเตียง            12,000            12,000  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไซกา เมดิค จ ากดั 
10,000 บาท

 บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากดั 10,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียง

รายเดียว

 103/2562
23 พฤศจกิายน 2561

        2,000

   68 ลวดเยบ็ผิวหนัง Skin Visistat 
Stapler 35

           72,000            72,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เคร่ืองมอืแพทย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 72,000 
บาท

บริษัท เคร่ืองมอืแพทย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 72,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020025
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   69 น้ ายาแชช่ิ้นเนื้อ ขนาดบรรจ ุ
5,000 ml

           90,000            90,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

หจก. เอส แอนด์ ทูซี เสนอราคา 
90,000 บาท

หจก. เอส แอนด์ ทูซี 
เสนอราคา 90,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020026
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   70 หัวตัด Hi-Speed Craniotome 
blade medium(PDS-CRA-M)

           82,800            82,800  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากดั เสนอราคา 82,800

 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากดั เสนอ

ราคา 82,800 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020027
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   71 อปุกรณ์เยบ็ปิดผนังหน้าท้องEndo 
Close Instrument

           16,050            16,050  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 16,050 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 16,050 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020028
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   72 ห่วงส าหรับถา่งและป้องกนัผนังหน้า
ท้องขนาดเล็ก

           16,050            16,050  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 16,050 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 16,050 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020029
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   73 ตัวตัดต่อแบบวงกลม 29 มม. 
(CDH29)

           96,300            96,300  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอหืนสัน
 จ ากดั เสนอราคา 96,300 บาท

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอหืนสัน จ ากดั เสนอ
ราคา 96,300 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020030
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   74 EPH02ตัวจบัแบบปืน            90,415            90,415  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอหืนสัน
 จ ากดั เสนอราคา 90,415 บาท

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอหืนสัน จ ากดั เสนอ
ราคา 90,415 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020031
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   75 1. ท่อระบายของเหลวจากแผล ชนิด
แบน 4x10mm,80cm
2. ขวดระบายของเหลวจากแผล 
ชนิดแรงดันต่ า 400 cc
3. ขวดระบายของเหลวจากแผล 

           97,500            97,500  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั เสนอ
ราคา 97,500 บาท

บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั 
เสนอราคา 97,500 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020032
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   76 สาย sensor ส าหรับใชก้บัเคร่ือง
Pulse oximeter

           55,640            55,640  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ไพร์ม เมคดิคอล จ ากดั 
เสนอราคา 55,640 บาท

บริษัท ไพร์ม เมคดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 
55,640 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PK62020033
ลว. 5 พฤศจกิายน 

2561

   77 1. Syringe Disposable 3 ccล็อคได้
2. Syringe Disposable 5 ccล็อคได้

         3,777.10          3,777.10  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 3,777.10 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 3,777.10 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62010061
ลว. 11 พฤศจกิายน 

2561

   78 ครีมเคร่ืองกระตุกหัวใจ               2,160              2,160  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท โซวคิ จ ากดั เสนอราคา 
2,160 บาท

บริษัท โซวคิ จ ากดั 
เสนอราคา 2,160 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62010069
ลว. 11 พฤศจกิายน 

2561

   79 ครีมเคร่ืองกระตุกหัวใจ               4,860              4,860  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท โซวคิ จ ากดั เสนอราคา 
4,860 บาท

บริษัท โซวคิ จ ากดั 
เสนอราคา 4,860 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020391
ลว. 20 พฤศจกิายน 

2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   80 BLUE LINE ULTRA CUFF KIT 7.5            98,044            98,044  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากดั เสนอ
ราคา 98,044.10 บาท

บริษัท เจ เอส วชิั่น 
จ ากดั เสนอราคา 
98,044.10 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020376
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

   81 ท๊อปเดรสซ่ิงขนาด 3x6"            94,250            94,250  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั 
เสนอราคา 94,250 บาท

บริษัท ไบโอคอททอน 
จ ากดั เสนอราคา 
94,250 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020385
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

   82  วนัสเตป เพรกแนนซ่ีเทสต์ สตริป              9,800              9,800  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เอม็ พี เมดกรุ๊ป จ ากดั 
เสนอราคา 9,800 บาท

บริษัท เอม็ พี เมดกรุ๊ป 
จ ากดั เสนอราคา 9,800
 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020367
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

   83 สายชคัชั่นเบอร์ 14            99,330            99,330  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท พ.ีพี.เอส. ฮอสพิทอล 
จ ากดั เสนอราคา 99,330 บาท

บริษัท พ.ีพี.เอส. 
ฮอสพิทอล จ ากดั เสนอ
ราคา 99,330 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020368
ลว. 14 พฤศจกิายน 

2561

   84 1. ดินน้ ามนั
2. เชอืกผูกสะดือเด็ก
3. แปรงล้างSyringe 50cc.

           13,000            13,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

หสน. จนิดาโอสถ เสนอราคา 
13,000 บาท

หสน. จนิดาโอสถ เสนอ
ราคา 13,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020361
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

   85 เรดิ-แวดเดรนดีสโพลซิเบิ้ล            96,800            96,800  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั เสนอ
ราคา 96,800 บาท

บริษัท ทริมเมอร์ จ ากดั 
เสนอราคา 96,800 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020364
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561

   86 ถงุมอืท าหัตถการ (1กล่อง/50คู่)            96,000            96,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เมดดิกา้ จ ากดั เสนอราคา
 96,000 บาท

บริษัท เมดดิกา้ จ ากดั 
เสนอราคา 96,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020369
ลว. 15 พฤศจกิายน 

2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   87 ลูกประคบสมนุไพร            90,000            90,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

สหกรณ์บริการสรรพสิทธปิระสงค์
 จ ากดั เสนอราคา 90,000 บาท

สหกรณ์บริการสรรพ
สิทธปิระสงค์ จ ากดั 
เสนอราคา 90,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62020342
ลว. 14 พฤศจกิายน 

2561


