
ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

     1 น ้ำยำรักษำสมดุลกำรไหลของ

ตะกอนปัสสำวะ

           2,570,000        2,570,000 ประกวดรำคำ e-bidding 1.บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จำ้กัด เสนอรำคำ 

2,550,000  บำท

2.บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์

เนชั่นแนล จำ้กัด เสนอรำคำ

 2,570,000 บำท

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง

 จำ้กัด เสนอรำคำ 

2,550,000  บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

138/2561

ลว. 2 กรกฏำคม 2561

        81,600

     2 สำยสวนเพื่อกำรขยำยหลอดเลือด

แดงส่วนปลำย ด้วยบอลลูน PTA 

Balloon 0.035" เคลือบด้วย 

Hydrophilic Coating พร้อม

อุปกรณ์พองบอลลูน

13,100,000 13,100,000 ประกวดรำคำ e-bidding 1. บริษัท โกลบอลว ีเมดิ

คอล จำ้กัด เสนอ 

13,050,000 บำท

2. บริษัท เฮลท์ตี  แอดวำนซื

 จำ้กัด เสนอ  13,100,000 

 บำท

 บริษัท โกลบอลว ีเมดิ

คอล จำ้กัด เสนอ 

12,700,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

139/2561

ลว. 2 กรกฏำคม 2561

     350,000

     3 สำยสวนกำรขยำยหลอดเลือดแดง

ส่วนปลำยด้วยบอลลูน PTA 

Balloon 0.014" พร้อมอุปกรณ์

พองบอลลูน

446,250 446,250 ประกวดรำคำ e-bidding 1. บริษัท โกลบอล ว ี เมดิ

คอล จำ้กัด เสนอ 444,000

 บำท

2. บริษัท เฮลท์ตี  แอดวำนซ์

 จำ้กัด เสนอ446,250 บำท

 บริษัท โกลบอล ว ี 

เมดิคอล จำ้กัด เสนอ 

420,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

139/2561

ลว. 2 กรกฏำคม 2561

       24,000

     4 สำยสวนเพื่อกำรขยำยเลือดแดง

ส่วนปลำยด้วยบอลลูน PTA 

Balloon 0.018" พร้อมอุปกรณ์

พองบอลลูน

1,036,000 1,036,000 ประกวดรำคำ e-bidding 1. บริษัท โกบอล ว ีเมดิ

คอล จำ้กัด เสนอ 

1,032,500 บำท

2. บริษัท เฮล์ตี  แอดวำนซ์ 

จำ้กัด เสนอ 1,036,000 บำท

บริษัท โกบอล ว ีเมดิ

คอล จำ้กัด เสนอ 

980,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

139/2561

ลว. 2 กรกฏำคม 2561

       52,500

สรุปผลกำรด้ำเนินกำรจดัซื อจดัจำ้งใน เดือน กรกฏำคม ปี  2561  (งำนจดัซื อ)

โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

     5 O2 Mask พร้อมถุงผู้ใหญ่                99,000            99,000 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล 

จำ้กัด เสนอรำคำ 99,000 

บำท

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล

 จำ้กัด เสนอรำคำ 

99,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

PJ61101995

ลว. 4 กรกฏำคม 2561

     6 มำสกระดำษ (บรรจไุม่น้อยกวำ่ 50 

ชิ น/กล่อง)

874,190 874,190 ประกวดรำคำ e-bidding 1. บริษัท 4747 จำ้กัด เสนอ

 642,200 บำท

2. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล 

จำ้กัด เสนอ 703,000 บำท

3. บริษัท บุนย์วำนิช 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำ้กัด 

เสนอ 657,000 บำท

บริษัท บุนย์วำนิช 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำ้กัด เสนอ 657,000 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

140/2561

ลว. 4 กรกฏำคม 2561

     7 PED Return Elec 74,900 74,900 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 74,900 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 74,900 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PK61100325

ลว. 6 กรกฏำคม 2561

     8 1. โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 80 ซม. 

2. เก้ำอี บุนวมหนังมีพนักพิงมี

ล้อเล่ือน

14,750 14,750 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

14,750 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

14,750 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61090401

ลว. 9 กรกฏำคม 2561

     9 นมส้ำหรับทำรกคลอดก่อนก้ำหนด 

(ขนำดไม่น้อยกวำ่ 400 กรัม)

             208,650          208,650 ประกวดรำคำ e-bidding 1.  บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 192,600 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 192,600 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

141/2561

ลว. 9 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   10 1. ตู้เหล็กบำนเล่ือนทึบ 5 ฟุต

2. ตู้เอกสำรสูง

               20,700            20,700 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

20,700 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

20,700 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61090402

ลว. 9 กรกฏำคม 2561

   11 สำยสวนหลอดเลือดด้ำใหญ ่ส้ำหรับ

เด็ก ขนำด 2 FR แบบ2 ช่อง

               78,752            78,752 ประกวดรำคำ e-bidding 1.  บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 85,600 บำท

 บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอ 78,752 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

142/2561

ลว. 9 กรกฏำคม 2561

          7,875          6,848

   12 สำยสวนหลอดเลือดด้ำใหญ ่ส้ำหรับ

เด็กแรกเกิด ขนำด 1 Fr

               93,090            93,090 ประกวดรำคำ e-bidding 1.  บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 93,090 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 93,090 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

142/2561

ลว. 9 กรกฏำคม 2561

          6,206

   13 สำยสวนหลอดเลือดด้ำใหญ ่ส้ำหรับ

เด็ก ขนำด 2Fr,3Fr,4Fr

               89,880            89,880 ประกวดรำคำ e-bidding 1.  บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 89,880 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 89,880 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

142/2561

ลว. 9 กรกฏำคม 2561

          5,992

   14 สำยสวนหลอดเลือดด้ำทำงสำย

สะดือ แบบ 2 ช่อง

               89,880            89,880 ประกวดรำคำ e-bidding 1.  บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 89,880 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 89,880 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

142/2561

ลว. 9 กรกฏำคม 2562

          2,568



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   15 แบตเตอร่ีเคร่ืองส้ำรองไฟฟ้ำเคร่ือง

สวนหัวใจชนิดระนำบเด่ียว

             497,550          497,550 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิล

เต็มส์ (ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอ 497,550 บำท

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิล

เต็มส์ (ประเทศไทย) 

จำ้กัด เสนอ 477,400 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

143/2561

ลว.9 กรกฏำคม 2561

       20,150

   16 เคร่ืองปั่นแยกเซร่ัม (Centrifuge) 

แบบตั งโต๊ะ

             125,000          125,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโรสแกน จำ้กัด 

เสนอ 125,000 บำท

บริษัท ยูโรสแกน จำ้กัด 

เสนอ 119,150 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

144/2561

ลว. 10 กรกฏำคม 2561

         5,850

   17 ระบบเก็บข้อมูลส้ำรองกำรตรวจ

หัวใจพร้อมรำยงำนผลกำรตรวจใน

ห้องสวนหัวใจ

           5,000,000        5,000,000 ประกวดรำคำ e-bidding 1. บริษัท 10 บิต เดเวลอป

เมนต์ จำ้กัด เสนอ 

4,980,000 บำท

2. บริษัท เอพี พลัส เมดิ

คอล จำ้กัด เสนอ 

5,000,000 บำท

บริษัท 10 บิต เดเวลอป

เมนต์ จำ้กัด เสนอ 

4,980,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

145/2561

ลว. 10 กรกฏำคม 2561

    2,000,000

   18 นมส้ำหรับทำรกคลอดปกติ (ขนำด

ไม่น้อยกวำ่ 400 กรัม)

             140,277          140,277 เฉพำะเจำะจง  บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จำ้กัด

 เสนอ 54,720 บำท

 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ 

จำ้กัด เสนอ 54,720 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

147/2561

ลว. 12 กรกฏำคม 2561

   19 เก้ำอี สแตนเลส ปรับระดับสูง-ต้่ำได้ 

มีล้อเล่ือน

               18,000            18,000 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ณรงค์ศักด์ิครุภัณฑ์

เวชภัณฑ์ เสนอรำคำ 

18,000 บำท

บริษัท ณรงค์ศักด์ิ

ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ เสนอ

รำคำ 18,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100407

ลว. 12 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   20 เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 24,000 BTU                32,400            32,400 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท สำกลแอร์ ไฮเทคเซ็น

เตอร์ จำ้กัด เสนอรำคำ 

32,400 บำท

บริษัท สำกลแอร์ ไฮเทค

เซ็นเตอร์ จำ้กัด เสนอ

รำคำ 32,400 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100405

ลว. 12 กรกฏำคม 2561

   21 เก้ำอี บุนวมหนัง มีพนักล้อเล่ือนมีโช้ค                13,600            13,600 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

13,600 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

13,600 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100406

ลว. 12 กรกฏำคม 2561

   22 1. เก้ำอี คำนูขำชุปดครเมี่ยม

2. เก้ำอี บุนวมหนังมีพนักพิง

3. เก้ำอี บำร์มีโช๊คปรับระดับได้

4. ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู

5. ตู้เสื อผ้ำ 3 บำน 120 ซม. 

6. ตู้เก็บรองเท้ำใหญ่

               62,130            62,130 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

62,130 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

62,130 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100408

ลว. 12 กรกฏำคม 2561

   23 ลิ นหัวใจเทียมชนิดจำนแบน 2 แผ่น

 ปิดเปิดระบบ โอเพ้นไทวอท

               28,106            28,106 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 28,106 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 28,106 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PY61100550

ลว. 13 กรกฏำคม 2561

   24 1. เคร่ืองปริ นเตอร์ เลเซอร์ขำวด้ำ

2. เคร่ืองสแกนเนอร์

               27,150            27,150 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 27,150 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

27,150 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100409

ลว. 12 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   25 ขอบลิ นหัวใจแบบแข็ง Classic                35,870            35,870 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซ

เอ้นซ์ (ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 35,870 บำท

บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์

ไซเอ้นซ์ (ประเทศไทย) 

จำ้กัด เสนอรำคำ 

35,870 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PY61100557

ลว. 17 กรกฏำคม 2561

   26 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ำแบบ 2 

เฟส

           1,178,000        1,178,000 ประกวดรำคำ e-bidding 1. บริษัท เซนต์เมด จำ้กัด 

เสนอ 1,176,000 บำท 

2. บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิ

คอล จำ้กัด เสนอ 

1,177,000 บำท

3. บริษัท น้ำววิฒัน์กำรช่ำง 

บริษัท เซนต์เมด จำ้กัด 

เสนอ 1,152,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

148/2561

ลว. 17 กรกฏำคม 2561

        64,000        24,000

   27 กระดำษถ่ำยเอกสำร 80 แกรม 

ขนำด B5

             648,000          648,000 ประกวดรำคำ e-bidding

1. ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด อ. กำร

โยธำ เสนอ 60,0000 บำท

2. ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด ยงเฮง

น้ำโชค เสนอ 630,000 บำท

3. ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด 

ไพศำลวทิยำ เสนอ 

432,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด 

ไพศำลวทิยำ เสนอ 

432,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

149/2561

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   28 โทรทัศน์สี จอแบน ขนำด 32นิ ว                16,000            16,000 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลฯ แสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ เสนอ

รำคำ 16,000 บำท

หจก. อุบลฯ แสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 16,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100414

ลว. 19 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   29 1. โต๊ะคอมพิวเตอร์

2. ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 5 ฟุต

3. เก้ำอี บุนวมหนัง มีพนักล้อเล่ือนมี

โช๊ค

               16,870            16,870 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน เสนอรำคำ

 16,870 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน เสนอ

รำคำ 16,870 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100416

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   30 เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 48000 BTU                55,900            55,900 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอรำคำ 

55,900 บำท

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอ

รำคำ 55,900 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100411

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   31 คอมพิวเตอร์ต๊ังโต๊ะ                59,600            59,600 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 59,600 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

59,600 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100413

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   32 กระดำษท้ำปกขนำด A4              168,000          168,000 ประกวดรำคำ e-bidding 1. ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด อ. กำร

โยธำ เสนอ 168,000 บำท

2. ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด ยงเฮง

น้ำโชค เสนอ 157,500 บำท

3. ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด 

ไพศำลวทิยำ เสนอ 

138,600 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด 

ไพศำลวทิยำ เสนอ 

138,600 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

149/2561 

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   33 นมส้ำหรับทำรกคลอดปกติเอส 26 

เอสเอ

           10,631.52        10,631.52 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเอเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 10,631.52 บำท

บริษัท ดีเอเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 10,631.52 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

Q760100052

ลว. 25 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   34 ปริ นเตอร์หัวเข็มแคร่สั น                44,400            44,400 เฉพำะเจำะจง

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 44,400 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

44,400 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100417

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   35 เคร่ืองปั้มน ้ำขนำด 1 HP ชนิดสแตน

เลสพร้อมหัว AUTO

                9,800              9,800 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน พีพี วอเตอร์กรุ๊ป เสนอ

รำคำ 9,800 บำท

ร้ำน พีพี วอเตอร์กรุ๊ป 

เสนอรำคำ 9,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100415

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   36 1. โทรศัพท์ ไร้สำย

2. โทรศัพท์แบบ กด

3. พัดลมกึ่งตั งโต๊ะคอยำว 16"

               15,130            15,130 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลฯแสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ เสนอ

รำคำ 15,130 บำท

หจก. อุบลฯแสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 15,130 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100410

ลว. 19 กรกฏำคม 2561

   37 สำยสวนขดลวดเคลือบยำต้ำนตีบซ ้ำ

 ชนิดโพลิเมอร์หำยไป

               61,000            61,000 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไบโอโนวำ่ จำ้กัด 

เสนอรำคำ 61,000 บำท

บริษัท ไบโอโนวำ่ จำ้กัด 

เสนอรำคำ 61,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

QO61100383

ลว. 20 กรกฏำคม 2561

   38 เช่ำเคร่ืองถ่ำยภำพอวยัวะภำยใน

สำมมิติทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์ชนิด

หมุนได้รอบตัวมี ๒ หัววดัพร้อม

ระบบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

(SPECT/CT) ที่สร้ำงภำพไม่น้อยกวำ่

 ๔ ภำพต่อรอบของกำรสแกน

           4,935,000        4,935,000 ประกวดรำคำ e-bidding  1. ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด เพอร์

เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย  

เสนอรำคำ 4,932,000 บำท

2. บริษัท คิน เมดิคอล 

จำ้กัด  เสนอรำคำ  

4,950,000  บำท

  ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด 

เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล 

มีเดีย  เสนอรำคำ 

4,900,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

 150/2561 

ลว. 20 กรกฏำคม 2561

       32,000



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   39 ถุงบรรจโุลหิตชนิด 3 ถุง ขนำด 350

 ซีซี.

             494,040          494,040 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 490,231.20 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 490,231.20

 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

151/2561

ลว. 23 กรกฎำคม 2561

    24,866.80

   40 1. พัดลมตั งโต๊ะ

2. โคมไฟฉุกเฉินชนิด 2 ดวง 

3. โทรศัพท์ แบบกด

4. โทรศัพท์ไร้สำย

               19,990            19,990 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวรอีเล็ค

โทรนิคส์-ไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 

19,990 บำท

หจก. อุบลแสงถำวรอี

เล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 19,990 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100434

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   41 เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 24000 BTU                64,800            64,800 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอรำคำ 

64,800 บำท

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอ

รำคำ 64,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100434

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   42 เคร่ืองวดัแรงดันชนิดมือบีบ Press                30,000            30,000 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท แอคคิว เมดดิคอล 

จำ้กัด เสนอรำคำ 30,000 

บำท

บริษัท แอคคิว เมดดิ

คอล จำ้กัด เสนอรำคำ 

30,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100423

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   43 1. เก้ำอี บุนวมหนังมีพนักพิงมี

ล้อเล่ือน

2. โต๊ะท้ำงำนเหล็ก 3 ฟุต

3. โต๊ะท้ำงำนเหล็กขนำด 4 ฟุต

                9,100              9,100 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน เสนอรำคำ

 9,100 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน เสนอ

รำคำ 9,100 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100421

ลว. 24 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   44 1. โต๊ะท้ำงำนเหล็ก

2. โต๊ะพับเอนกประสงค์

3. เก้ำอี จดัเลี ยง

               24,480            24,480 เฉพำะเจำะจง 

(รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

24,480 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

24,480 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100420

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   45 พัดลมโคจรติดผนังขนำด 16 นิ ว                21,530            21,530 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวรอีเล็ค

โทรนิคส์-ไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 

21,530 บำท

หจก. อุบลแสงถำวรอี

เล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 21,530 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100437

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   46 Omyra Mesh ขนำด 15x22 cm                96,300            96,300 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 96,300 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 96,300 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PK61100350

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   47 1. เก้ำอี แถว 4 ที่นั่ง

2. โต๊ะท้ำงำนไม้โล่ง ขนำด 120x60 

cm

3. เก้ำอี ส้ำนักงำน

4. โต๊ะไม้เอนกประสงค์

5. เตียง 3 พับ

               54,150            54,150 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

54,150 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

54,150 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100422

ลว. 24 กรกกำคม 2561

   48 คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1                18,800            18,800 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 18,800 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

18,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100419

ลว. 24 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   49 Endo Shears 5 mm.                97,584            97,584 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 97,584 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 97,584 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PK61100346

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   50 1. โต๊ะพับเอนกประสงค์

2. เก้ำอี บุนวมหนังมีพนัก มีล้อเล่ือน

มีโช้ค

                6,390              6,390 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

6,390 บำท

ร้ำน ศรีอุปลีสำน 

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

6,390 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100436

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   51 รถท้ำแผล                10,000            10,000 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ณรงค์ศักด์ิครุภัณฑ์

เวชภัณฑ์ จำ้กัด เสอนรำคำ

 10,000 บำท

บริษัท ณรงค์ศักด์ิ

ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำ้กัด 

เสอนรำคำ 10,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100433

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   52 1. ชุดสำยยำงประกอบกำรไหลเวยีน

โลหิตนอกร่ำงกำย

2. อุปกรณ์ดูดแยกน ้ำและ

สำรละลำยส่วนเกินในเลือด

3. ชุดน้ำสำรละลำยเพื่อไปเลี ยงหัวใจ

โดยตรง MP4

4. ชุดปอดเทียม MEMBRANE 

ส้ำหรับเด็ก

               74,090            74,090 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 74,090 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 74,090 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PY61100578

ลว. 26 กรกฏำคม 2561

   53 ชุดปอดเทียมชนิด Membrane 

เคลือบ trillium

               45,000            45,000 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 45,000 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 45,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PY61100577

ลว. 26 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   54 สำยสวนเพื่อตรวจหลอดเลือดด้วย

กำรถ่ำยภำพโดยใช้ล้ำแสง

               30,200            30,200 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เซนต์จดู เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จำ้กัด เสนอ

รำคำ 30,200 บำท

บริษัท เซนต์จดู เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จำ้กัด 

เสนอรำคำ 30,200 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

QO61100400

ลว. 26 กรกฏำคม 2561

   55               250,000          250,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด เอม ดี อี

 เสนอ 250,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด เอม ดี

 อี

 เสนอ 245,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

152/2561

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

         5,000

   56 1. เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 24,000 

BTU

2. เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 18000 

BTU

               61,000            61,000 เฉพำะเจำะจง

 (รำคำไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอรำคำ 

61,000 บำท

ร้ำน วฒันำแอร์ เสนอ

รำคำ 61,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PR61100435

ลว. 24 กรกฏำคม 2561

   57 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ำ 

defibrillator

             410,000          410,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จำ้กัด (มหำชน) เสนอ 

400,000 บำท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม

 จำ้กัด (มหำชน) เสนอ 

395,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

153/2561

ลว. 31 กรกำคม 2561

          2,000          5,000

   58 สำยเคร่ืองช่วยกระตุ้นหัวใจชนิด

ถำวรผลิตจำก Platinum

               28,800            28,800 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค

 จำ้กัด เสนอรำคำ 28,800 

บำท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ

ฟิค จำ้กัด เสนอรำคำ 

28,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอ

รำคำต้่ำสุด

PY61100587

ลว. 31 กรกฏำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   59 เคร่ืองวดัควำมดันในท่อช่วยหำยใจ                18,000            18,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด เอ็ม

แอนด์ที เมดิทอป (2007) 

เสนอ 18,000 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กัด เอ็ม

แอนด์ที เมดิทอป 

(2007) เสนอ 18,000 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

154/2561

ลว. 31 กรกฎำคม 2561

   60 ชุดเคร่ืองมือส่องหลอดลม              175,000          175,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด 

เสนอ 172,500 บำท

บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด

 เสนอ 172,500 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

155/2561

ลว. 31  กรกฎำคม 2561

   61 ชุดตรวจ ตำ หู คอ จมูก                35,000            35,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด 

เสนอ 34,500 บำท

บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด

 เสนอ 34,500 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

155/2561

ลว. 31  กรกฎำคม 2561

   62 โคมไฟแบบตั งท้ำหัตถกำร                17,800            17,800 เฉพำะเจำะจง บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด 

เสนอ 17,800 บำท

บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด

 เสนอ 17,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

155/2561

ลว. 31  กรกฎำคม 2561

   63 เคร่ืองวดัควำมดันโลหิตแบบสอด

แขนกึ่งอัตโนมัติ

               69,000            69,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด 

เสนอ 68,750 บำท

บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด

 เสนอ 68,750 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

155/2561

ลว. 31  กรกฎำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   64 เคร่ืองดูดเสมหะและของเหลวชนิด

เคล่ือนที่

                7,900              7,900 เฉพำะเจำะจง บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด 

เสนอ 7,800 บำท

บริษัทไซกำ เมดิค จำ้กัด

 เสนอ 7,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

155/2561

ลว. 31 กรกฎำคม 2561

   65 เคร่ืองกระตุ้นจงัหวะหัวใจภำยนอก

แบบพกพำ ชนิดสองห้อง

             600,000          600,000 ประกวดรำคำ e-bidding บริษัท ฟำโวริกำ จำ้กัด 

เสนอ 541,500 บำท

บริษัท ฟำโวริกำ จำ้กัด 

เสนอ 541,500 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

156/2561

ลว. 31 กรกกำคม 2561

        30,000

   66 ชุดเคร่ืองท้ำหัตถกำรลอกผิวหนัง

ขับเคล่ือนมอเตอร์ไร้สำย

             450,000          450,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท กู๊ด แอนด์ เกรท 

พลัส จำ้กัด เสนอ 450,000

 บำท

บริษัท กู๊ด แอนด์ เกรท

 พลัส จำ้กัด เสนอ 

450,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง

ครบถ้วนและ

เป็นผู้เสนอรำคำ

เพียงรำยเดียว

157/2561

ลว. 31 กรกฏำคม 2561

        17,400


