
ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

     1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP ALL IN ONE               33,800            33,800  เฉพาะเจาะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 33,800 บาท

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

33,800 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 PR61020141

ลว. 1 ธนัวาคม 2560

     2  1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (ประมวลผล

ทัว่ไป)

2. คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที ่2

              67,490            67,490  เฉพาะเจาะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 67,490 บาท

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

67,490 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 PR61020140

ลว. 1 ธนัวาคม 2560

     3 1. เคร่ืองวดัความดันโลหิต ชนิดตลับ 

(ดิจิตอล) แบบต้ังโต๊ะพับได้

2. เคร่ืองวดัความดันโลหิตแบตเตอร่ี

ขนาด A4 4 ก้อน

                7,850             7,850 เฉพาะเจาะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไซกาเมดิค จ่ากัด 

เสนอราคา 7,850 บาท

บริษัท ไซกาเมดิค จ่ากัด เสนอ

ราคา 7,850 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020134

ลว. 1 ธนัวาคม 2560

     4 1. พัดลมต้ังพืน้ 16 นิว้

2. พัดลมต้ังพืน้ 18 นิว้

3. โทรศัพท์

             10,211           10,211 เฉพาะเจาะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯแสงถาวรอีเล็ค

โทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 

10,211.21 บาท

หจก. อุบลฯแสงถาวรอีเล็คโท

นิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 

10,211.21 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020142

ลว. 1 ธนัวาคม 2560

     5 1. พัดลมต้ังโต๊ะ 16"

2. เคร่ืองท่าน้่าอุน่ 3500W

                3,907             3,907 เฉพาะเจาะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯแสงถาวรอีเล็ค

โทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 

3,907 บาท

หจก. อุบลฯแสงถาวรอีเล็คโท

นิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 3,907 

บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020131

ลว. 1 ธนัวาคม 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดือน ธันวำคม ปี  2560  (งำนจัดซ้ือ)

โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

     6 เคร่ืองพิมพ์ติดแท็งค์               14,900            14,900 เฉพาะเจาะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. ล่้าฟ้าโอเอแอนด์

สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา 

14,900 บาท

หจก. ล่้าฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่น

เนอร่ี เสนอราคา 14,900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020133

ลว. 1 ธนัวาคม 2560

     7 โทรศัพท์ไร้สาย 990 990 เฉพาะเจาะจง 

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลแสงถาวร 

อิเล็คโทรนิคสื-ไฟฟ้า เสนอ

ราคา 900 บาท

หจก. อุบลแสงถาวร 

อิเล็คโทรนิคสื-ไฟฟ้า เสนอราคา

 900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020132

ลว. 1 ธนัวาคม 2560

     8 น้่ายาตรวจภูมิคุ้มกันส่าหรับเม็ดเลือด

ขาวโดยวธิ ีFlow cytometry    

จ่านวน ๑๐,๐๐๐ คร้ัง

          2,400,000 2,400,000 ประกวดราคา

(e-bidding)

1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด

2,400,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด

1,400,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

0๔๗/25๖๑

๑ ธนัวาคม 25๖๐

      150,000

     9 ขวดบรรจุอาหารเล้ียงเชื้อ 

จ่านวน ๒ ชนิด

          7,140,000 7,140,000 ประกวดราคา

(e-bidding)

1.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด

๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด

๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

0๔๗/25๖๑

๑ ธนัวาคม 25๖๐

      107,575

   10 โทรศัพท์ไร้สาย                 1,980             1,980 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯแสงถาวรอีเล็ค

โทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 

1,980 บาท

หจก. อุบลฯแสงถาวรอีเล็คโท

นิคส์-ไฟฟ้า เสนอราคา 1,980 

บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020095

4 ธนัวาคม 2560

   11 1.  ตู้เหล็กบานกระจกเล่ือน 4 ฟุต

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง

3. ตุ้เหล้กบานทึบเล่ือน

4. โต๊ะท่างาน 5 ฟุต

5. ตู้เก็บเส้ือผ้า 2 บานประตู

              52,980            52,980 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอุปลีสาน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 

52,980 บาท

ร้าน ศรีอุปลีสาน เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 52,980 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020116

ลว. 4 ธนัวาคม 2560



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   12 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต้ังโต๊ะ

2. ปร้ินเตอร์เลเซอร์

              18,200            18,200 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 18,200 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

18,200 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR6120098

ลว. 4 ธนัวาคม 2560

   13 1. เคร่ืองปรับอากาศขนาด 48000 

BTU

2. เคร่ืองปรับอากาศขนาด 24000 

BTU

              88,300            88,300 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา 

88,300 บาท

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา 

88,300 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020099

ลว. 4 ธนัวาคม 2560

   14 เคร่ืองขัดพืน้ไฟฟ้า               98,000            98,000 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียลซัพ

พลาย จ่ากัด เสนอราคา 

98,000 บาท

บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียลซัพ

พลาย จ่ากัด เสนอราคา 98,000

 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020097

ลว. 4 ธนัวาคม 2560

   15 เคร่ืองรับโทรศัพท์ส่าหรับพนักงานรับ

โทรศัพท์

              60,000            60,000 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ซี.ซี. คอมพิวเตอร์ ซิส

เต็ม จ่ากัด เสนอราคา 

60,000 บาท

บริษัท ซี.ซี. คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม

 จ่ากัด เสนอราคา 60,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020096

ลว. 4 ธนัวาคม 2560

   16 1. โทรศัพท์ ไร้สาย

2. โคมไฟฉุกเฉินชนิด 2 ดวง

3. เคร่ืองท่าน้่าอุน่

              25,140            25,140 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลแสงถาวร 

อิเล็คโทรนิคสื-ไฟฟ้า เสนอ

ราคา 25,140 บาท

หจก. อุบลแสงถาวร 

อิเล็คโทรนิคสื-ไฟฟ้า เสนอราคา

 25,140 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030148

ลว. 8 ธนัวาคม 2560

   17 เคร่ืองถ่ายทอดสัยญาณภาพ 3 มิติ               20,900            20,900 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. ล่้าฟ้าโอเอแอนด์

สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา 

20,900 บาท

หจก. ล่้าฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่น

เนอร่ี เสนอราคา 20,900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030147

ลว. 8 ธนัวาคม 2560



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   18 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 48000 BTU 

ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน

              55,900            55,900 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา

55,900 บาท

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา

55,900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030145

ลว. 8 ธนัวาคม 2560

   19 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 18000 BTU               28,600            28,600 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา 

28,600 บาท

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา 

28,600 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030146

ลว. 8 ธนัวาคม 2560

   20 1. จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิว้

2. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

              63,290            63,290 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 63,290 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

63,290 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61020139

ลว. 8 ธนัวาคม 2560

   21 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

2. ปร้ินเตอร์เลเซอร์เจ็ด

3. ปร้ินเตอร์เลเซอร์

              29,500            29,500 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 29,500 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

29,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030149

ลว. 8 ธนัวาคม 2560

   22 โทรศัพท์มือถือ                 4,190             4,190 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 4,190 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

4,190 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030150

ลว. 8 ธนัวาคม 2560

   23 เคร่ืองติดตามการท่างานของหัวใจ

และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อย

กวา่ 8 เตียง (Central Monitor)

          4,200,000        4,200,000 ประกวดราคา

(e-bidding)

บริษัท โซวคิ จ่ากัด เสนอ

ราคา 4,100,000 บาท

บริษัท โซวคิ จ่ากัด เสนอราคา 

4,100,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

048/2561

ลว. 12 ธนัวาคม 2560



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   24 เก้าอีบุ้นวมหนังมีพนักพิงมีล้อ               49,300            49,300  เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอุปลีสาน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 

49,300 บาท

ร้าน ศรีอุปลีสาน เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 49,300 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030151

ลว. 12 ธนัวาคม 2560

   25 เคร่ืองให้ยาระงับปวดแบบควบคุมโดย

ผู้ป่วย PCA แบบกระบอก

          1,200,000        1,200,000 สอบราคา 1. บริษัท ไทคูณ เมดิคอล 

จ่ากัด เสนอราคา 

1,195,000 บาท

2. บริษัท อินโนเอกเซล 

จ่ากัด เสนอราคา 

1,200,000 บาท

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ่ากัด 

เสนอราคา 1,080,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

049/2561

ลว. 12 ธนัวาคม 2560

   26 นมส่าหรับทารกคลอดปกติ เอส 26  

เอสเอ

          10,631.52        10,631.52  เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด เสนอราคา 

10,631.52 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด เสนอราคา 

10,631.52 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

Q761030025

ลว. 12 ธนัวาคม 2561

   27 1. โต๊ะท่างานหน้าเหล็ก PVC

2. ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู

              42,720            42,720  เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

 ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 

42,720 บาท

 ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 

42,720 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 PR61030152

ลว. 12 ธนัวาคม 2560

   28 1. สายชัคชั่นเบอร์ 16

2. สายชัคชั่นเบอร์ 10 

3. สายชัคชั่นเบอร์ 6

4. สายชัคชั่นเบอร์ 5

              76,230            76,230 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท พี.พี.เอส ฮอทพิทอล

 ซัพพลาย จ่ากัด 76,230 

บาท

บริษัท พี.พี.เอส ฮอทพิทอล ซัพ

พลาย จ่ากัด 76,230 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PJ61030643

ลว. 13 ธนัวาคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   29 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถี่

สูงชนิดหิว้ถือ

          2,850,000        2,850,000  ประกวดราคา 1.บริษัท อิโนเวชั่นส์ จ่ากัด 

2,845,000 บาท 

2.บริษัทเอพีพลัส เมดิคอล 

จ่ากัด  2,848,000 บาท

.บริษัท อิโนเวชั่นส์ จ่ากัด /

ราคาทีซ้ื่อ 2,845,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

050/2561

ลงวนัที ่13 ธนัวาคม 

2561

        5,000

   30 รถเข็นเอนกประสงคืพับได้แบบสแตน

เลส พับได้ 2 ล้อ

                1,550             1,550 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไซกา เมดิค จ่ากัด 

เสนอราคา 1,550 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค จ่ากัด เสนอ

ราคา 1,550 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030153

ลว. 13 ธนัวาคม 2560

   31 เคร่ืองปัน่ตกตะกอน (Serofuge)       

 จ่านวน  ๓ เคร่ือง

             750,000          750,000  สอบราคา 1.บริษัท เบตเตอร์เมดิคอล

แคร์ จ่ากัด 495,000 บาท 

2.บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ่ากัด 

 690,000 บาท

 บริษัท เบตเตอร์เมดิคอลแคร์ 

จ่ากัด/ราคาทีซ้ื่อ 468,000  บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

051/2561

ลงวนัที ่13 ธนัวาคม 

2560

     282,000

   32 เตียงผ่าตัดเล็กตรวจภายใน              600,000          600,000  ประกวดราคา 1.บริษัท เมดิคอลแคร์

(ประเทศไทย) จ่ากัด 

590,000 บาท 

2.บริษัท บริษัท เอ็นโดเมด 

(1999) จ่ากัด จ่ากัด  

600,000 บาท

บริษัท เมดิคอลแคร์(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด/ราคาทีซ้ื่อ 580,000

  บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

052/2561

ลงวนัที ่13 ธนัวาคม2560

       20,000



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   33 กล้องส่องปากมดลูกพร้อมโปรแกรม           1,000,000        1,000,000  ประกวดราคา 1.บริษัท เมดิคอลแคร์

(ประเทศไทย) จ่ากัด 

1,000,000 บาท 

2.บริษัท บริษัท เอ็นโดเมด 

(1999) จ่ากัด จ่ากัด  

1,200,000 บาท

บริษัท เมดิคอลแคร์(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด/ราคาทีซ้ื่อ 

1,000,000  บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

052/2561

ลงวนัที ่13 ธนัวาคม2560

   34 เคร่ืองติดตามการท่างานของหัวใจ

และสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  

จ่านวน 1 เคร่ือง

             295,000          295,000  ประกวดราคา 1.บริษัทโซวคิ จ่ากัด 

292,000 บาท 

2.บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ่ากัด

  295,000 บาท

 บริษัทโซวคิ จ่ากัด/ราคาทีซ้ื่อ 

292,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

053/2561

ลงวนัที ่13 ธนัวาคม2560

        3,000

   35 เคร่ืองปัน่ตัวอย่างเลือด จ่านวน  ๓ 

เคร่ือง

             299,700          299,700  สอบราคา 1.บริษัท ยูโรสแกน จ่ากัด 

299,700 บาท 

2.บริษัท ศิริเมดิคัล จ่ากัด  

369,000 บาท

 บบริษัท ยูโรสแกน จ่ากัด/

ราคาทีซ้ื่อ292,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

054/2561

ลงวนัที ่13 ธนัวาคม2561

        7,200



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   36  หุน่ฝึกใส่ท่อหายใจ ส่าหรับผู้ใหญ่              266,000          266,000  เฉพาะเจาะจง  1. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรด

ด้ิง จ่ากัด เสนอราคา 

220,000 บาท

2. บริษัท บริลเล่ียนรับเบอร์

 จ่ากัด เสนอราคา 266,000

 บาท

3. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 

จ่ากัด เสนอราคา 720,000 

บาท

 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง 

จ่ากัด เสนอราคา 220,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 055/2561

ลว. 14 ธนัวาคม 2560

   37 คลิปเส้นเลือดส่าหรับหนีบเส้นเลือด

โป่งพองในสมอง จ่านวน 13 รายการ

             164,800          164,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลาย จ่ากัด เสนอราคา 

164,800 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ่ากัด เสนอราคา 

164,800  บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

056/2561

ลว. 14 ธนัวาคม 2560

   38 แผ่นน่าไฟฟ้า เคลือบด้วยกาวน์ยึดติด

และน่าไฟฟ้า 

จ่านวน 3,000 ชิ้น

             417,300 417,300 ประกวดราคา

(e-bidding)

1.บริษัท ฟาโวริกา จ่ากัด

417,300 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ่ากัด

417,300 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

057/2561

14 ธนัวาคม 2560

๔๑,๗๓๐

   39 เช่าเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ

ถ่ายภาพ ต่อเนือ่งได้ ไม่น้อยกวา่ 16 

ภาพ ต่อรอบ

          4,150,000 4,150,000 ประกวดราคา

(e-bidding)

บริษัท สีมาร์เฮลท์แคร์ จ่ากัด

 เสนอราคา 4,150,000 บาท

บริษัท สีมาร์เฮลท์แคร์ จ่ากัด 

เสนอราคา 4,150,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

058/2561

ลว. 15 ธนัวาคม 2560

   40 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (ประมวลผล

ทัว่ไป)

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์สี-ขาวด่า

              32,900            32,900 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 32,900 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

32,900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030161

ลว. 19 ธนัวาคม 2560



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   41 ตู้ล้อคเกอร์ 3 ประตู                 5,420             5,420 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 5,420 บาท

ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอ

ราคา 5,420 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030154

ลว. 19 ธนัวาคม 2560

   42 น้่ายาและอุปกรณ์ส่าหรับตรวจ Blood

 gas

          7,800,000        7,800,000 ประกวดราคา

(e-bidding)

1. บริษัท เมดิคอลซายน์

เซอร์วสิ จ่ากัด เสนอราคา 

๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท

2. บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธแ์คร์

 จ่ากัด เสนอราคา 

๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท 

3. บริษัท ซีเมนท์ เฮลท์แคร์ 

จ่ากัด เสนอราคา 

๕,๒๒๑,๖๐๐ บาท

บริษัท เมดิคอล ซายน์ เซอร์วสิ 

จ่ากัด เสนอราคา 

๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

059/2561

ลว. 26 ธนัวาคม 2560

   43 1. ตู้ล๊อคเกอร์ 9 ช่อง

2. เก้าอีบุ้นวมหนังมีพนักพิงมีล้อ

              20,610            20,610 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน อุปลีสานเฟอร์นิเจอรื 

เสนอราคา 20,610 บาท

ร้าน อุปลีสานเฟอร์นิเจอรื เสนอ

ราคา 20,610 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030170

ลว. 26 ธนัวาคม 2560

   44 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 48000 BTU 

ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน

              55,900            55,900 เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา 

55,900 บาท

ร้าน วฒันาแอร์ เสนอราคา 

55,900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PR61030169

ลว. 26 ธนัวาคม 2560



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   45  จ้างเหมาผู้รับช่วงตรวจส่ิงส่งตรวจ

พิเศษทางห้องปฏิบัติการจ่านวน 2กลุ่ม

 101 รายการ

          5,911,950        5,911,950 ประกวดราคา

(e-bidding)

 1. บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ

 แล็บ จ่ากัด เสนราคา 

4,055,150 บาท

2. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล 

ลาโบราทอร่ี แมเนจเม้นท์ 

คอร์ป จ่ากัด เสนอราคา 

5,875,950 บาท

3. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์

แคร์ ซิสเท็มส์ จ่ากัด เสนอ

ราคา  4,990,000 บาท

 บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ 

จ่ากัด เสนราคา 4,055,150 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

003/2561

ลว. 14 ธนัวาคม 2561

   46  จ้างซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์ชนิดเคล่ือนที่

ได้ (X-RAY CARM) ยีห่้อ SIEMENS 

หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๔-

๐๐๐๙/๐๐๐๒/๒๕๕๖ ID:๖๕๓๔๓ 

จ่านวน ๑ เคร่ือง ของห้องผ่าตัด

อาคารวชิิต

             125,000          125,000  เฉพาะเจาะจง  1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 

จ่ากัด เสนอราคา 

125,000.00บาท

 1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 

จ่ากัด เสนอราคา 112,000.00

บาท

004/2561

ลว. 14 ธนัวาคม 2561

   47  จ้างบ่ารุงรักษาระบบจัดเก็บและรับ

ภาพทางการแพทย์ ยีห่้อ INFINITT 

SOFTWARE INFINITT PACS ของ

กลุ่มงานรังสีวทิยา จ่านวน ๑ ระบบ

             375,000          374,500  เฉพาะเจาะจง  1.บริษัท ไทย จีแอล จ่ากัด 

เสนอราคา 374,500.00บาท

2.บริษัท ฮอสพิเมดิคัล ซิส

เต็ม จ่ากัด เสนอราคา 

403,925.00

 1.บริษัท ไทย จีแอล จ่ากัด 

เสนอราคา 355,000บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

005/2561

ลว. 15 ธนัวาคม 2561

   48  จ้างเหมาสต๊ิกเกอร์ติดลากยา จ่านวน

 20,000 ม้วน

          4,800,000        4,800,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 บริษัท โค๊ดลาเบล เสนอ

ราคา 4,250,000 บาท

 บริษัท โค๊ดลาเบล เสนอราคา 

4,250,000 บาท

006/2561

ลว. 15 ธนัวาคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   49  จ้างเหมาวเิคราะห์ด้านพันธกุรรม 

จ่านวน 2 รายการ

          2,100,000        2,100,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

1. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์

แครื ซิสเท็มส์ จ่ากัด เสนอ

ราคา 1,785,000 บาท

2. บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-

แลป จ่ากัด เสนอราคา 

1,875,000 บาท 

3. บริษัทศูนย์พันธศุาสตร์

การแพทย์ จ่ากัด เสนอราคา

 2,000,000 บาท

4. บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ

 แล็บ จ่ากัด เสนอราคา 

2,100,000 บาท

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แครื ซิส

เท็มส์ จ่ากัด เสนอราคา 

1,785,000 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

007/2561

ลว. 14 ธนัวาคม 2561

   50  น้่ายา Haemo-B ขนาด 6.0 L               58,900            58,900 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ซีวพีี เมดิคอล

เทคโนโลยี จ่ากัด 58,900 

บาท

บริษัท ซีวพีี เมดิคอลเทคโนโลยี

 จ่ากัด 58,900 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PJ61030655

ลว. 18 ธนัวาคม 2560

   51  จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก

ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์

          2,000,000        2,000,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ศิริ

มหาชัย เสนอราคา 

1,640,000 บาท

 ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ศิริมหาชัย 

เสนอราคา 1,640,000 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 008/2560

ลว. 19 ธนัวาคม 2560

   52  1. ปร้ินเตอร์เลเซอร์เจ็ค

2. คอมพิวเอตร์แบบกระเป๋าหิว้

              17,290            17,290 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 17,290 บาท

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

17,290 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 PR61030164

ลว. 19 ธนัวาคม 2560

   53  จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะ

อาหาร จ่านวน ๒ เคร่ือง ติดต้ัง ณ 

SCOPE MED

             412,000          412,000  เฉพาะเจาะจง   บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากัด 

เสนอราคา 391,000  บาท

  บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ่ากัด เสนอ

ราคา 385,000  บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 009/2560

ลว. 26 ธนัวาคม 2560



ล ำดับ

ที่
งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   54  1.โต๊ะท่างาน 2 ล้ินชัก 1.20 เมตร

2. ตู้เอกสารสูงบนดล่ง ล่างปานเปิด

3. ตู้เก็บเอกสาร 10 ล้ินชัก

4. โต๊ะพับเอนกประสงค์

              31,990            31,990 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

 ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 

31,990 บาท

 ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 

31,990 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 PR61030168

ลว. 26 ธนัวาคม 2560

   55  1. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์

2. จอคอมพิวเตอร์

3. คอมพิวเตอรืแบบกระเป่าหิว้

              33,450            33,450 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 33,450 บาท

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

33,450 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 PR61030165

ลว. 26 ธนัวาคม 2560

   56  อ่างน้่าควบคุมอุณหภูมิ               40,000            40,000 เฉพาะเจาะจง(วงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาท)

 บริษัท แล็บมาสเตอรื อีด

วานว ืจ่ากัด เสนอราคา 

40,000 บาท

 บริษัท แล็บมาสเตอรื อีดวานว ื

จ่ากัด เสนอราคา 40,000 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

 PR61030167

ลว. 26 ธนัวาคม 2560

   57 ชุดป้องกันการติดเชื้อ 98868 98868 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด เสนอราคา 

98,868 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด เสนอราคา 98,868

 บาท

 มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่่าสุด

PJ61030703

ลว. 27 ธนัวาคม 2560


