
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

1  1. เคร่ืองโทรสาร
 2. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ด า

               20,400            20,400 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสน

บาท)

หจก. ล  าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 20,400 บาท

หจก. ล  าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 20,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110499
ลว. 4 กันยายน 2561

2  1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป
2. จอคอมพิวเตอร์ขนาด 19.5 นิ ว
3. ปริ นเตอร์เลเซอร์

               18,200            18,200 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 5 แสน

บาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เลเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
18,200 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เลเลคอมเซอร์วสิ
 เสนอราคา 18,200 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110492
ลว. 4 กันยายน 2561

3  คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ                59,600            59,600 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
59,600  บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
59,600  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110498
ลว. 4 กันยายน 2561

4  จา้งปรับปรุงประตูร่ัวทางเข้าอาคาร
สนับสนุนบริการทางการแพทย์

             357,000          357,000 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลเลิศไพศาล เสนอ
ราคา 357,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อิทธอิุบล เสนอราคา 
375,460 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
รัตติกาก่อสร้าง เสนอ
ราคา 392,455 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
เลิศไพศาล เสนอราคา 
357,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

35/2561
ลว. 5 กันยายน 2561

5 จา้งบ ารุงรักษาลิฟต์บรรทุกเตียง
คนไข้ ลิฟท์โดยสารและลิฟท์ส่งของ 
จ านวน 10 เคร่ือง

             357,000          192,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟ
ฟิค จ ากัด เสนอราคา 
192,600 บาท

บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟ
ฟิค จ ากัด เสนอราคา 
175,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

36/2561
ลว.5 กันยายน 2561

       17,600

สรุปผลการด าเนินการจดัซื อจดัจา้งใน เดือน กันยายน ปี  2561  (งานจดัซื อ)
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลราชธานี



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

6 จา้งปรับปรุงระบบเติมอากาศหอ
ผู้ป่วยทั่วไปเด็ก 3 อาคาร 3 ชั น 2

             196,300          196,300 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สหกิจคอนสตรัคชั่น 
เสนอราคา 196,000 
บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลวรีะศักด์ิ   เสนอ
ราคา 200,655 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สณัฐพงศ์ เสนอราคา 
205,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สห
กิจคอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 193,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

37/2561
ลว. 19 กันยายน 2561

         3,000

7 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองสลายต้อกระจก
ด้วยคล่ืนอัลตร้าซาวน์

             242,000          242,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลคอน แลบอ
ราทอรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 
338,120 บาท

บริษัท อัลคอน แลบอ
ราทอรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 
229,900 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

38/2561
ลว. 19 กันยายน 2561

       12,100

8 จา้งเหมาบริการสลายนิ่วในการ
รักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลฯ จ านวน 
900 ครั ง

           1,875,600        1,875,600 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท โกลบอล 
ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วสิเซส
 จ ากัด เสนอราคา 
1,875,600  บาท

บริษัท โกลบอล 
ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วสิเซส
 จ ากัด เสนอราคา 
1,863,000  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

39/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

       12,600

9 จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองอบฆ่าเชื อด้วย
แก๊สเอธลีินออกไซด์ จ านวน 4 
เคร่ือง ของหน่วยบริการอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยหายใจ

             292,000          292,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ากัด เสนอรา 292,000
 บาท

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ากัด เสนอรา 277,000
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

40/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

       15,000

10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและความดัน

             190,000          190,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 190,000 

บาท

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 183,000 

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

41/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

         7,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

11 ขดลวดขยายหลอดเลือดอุดตันแบบ
ขยายได้เอง

1,314,810 1,314,810 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ไบโอโนวา่ จ ากัด
 เสนอราคา 1,140,000

 บาท

บริษัท ไบโอโนวา่ จ ากัด 
เสนอราคา 1,140,000 

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

182/82561
ลว. 4 กันยายน 2561

12 เคร่ืองกรอความถี่โคโรนาร่ีกากเพชร 2,900,000 2,900,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 
2,900,000 บาท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด
 เสนอราคา 2,755,000
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

183/2561
ลว.4 กันยายน 2561

     145,000

13 ปั้มน  าหอยโข่งไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
ติดตั ง

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน พีพี วอเตอร์กรุ๊ป 
เสนอราคา 12,000 บาท

ร้าน พีพี วอเตอร์กรุ๊ป 
เสนอราคา 12,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110490
ลว . 4 กันยายน 2561

14 สายสวนขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี
กรอกากเพชร

2,900,000 2,900,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 
2,900,000 บาท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด
 เสนอราคา 2,755,000
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

183/2561
ลว.4 กันยายน 2561

      137,750      145,000

15 คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ 44,700 44,700 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอมเซอร์
วาส เสนอราคา 44,700
 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอมเซอร์
วาส เสนอราคา 44,700
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110491
ลว. 4 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

16 ลวดน าสายสวนโคโรนาร่ีหัวกรอกาก
เพชร

795,000 795,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 
795,000 บาท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด
 เสนอราคา 755,250 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

183/2561
ลว.4 กันยายน 2561

       39,750

17 ชุดส าหรับเปล่ียนถ่ายพลาสมา            1,861,800        1,861,800 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด
 เสนอราคา 1,861,800
 บาท

บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด
 เสนอราคา 1,768,710 
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

184/2561
ลว. 5 กันยายน 2561

        88,436        93,090

18 ฟิล์ม Dry Laser หรือ Dry 
Thermal ขนาด 14x17 นิ วและ
อุปกรณ์ประกอบ

           3,257,200        3,257,200 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อีคอนเทค 
ซัพพลาย จ ากัด  เสนอ
ราคา 3,059,150 บาท
2. บริษัท ฟูจฟิิล์ม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 3,102,500 
บาท 
3. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ดิ ง จ ากัด เสนอราคา 
3,166,250 บาท
เสนอรำยละเอียดไม่

 บริษัท อีคอนเทค ซัพ
พลาย จ ากัด  เสนอราคา
 3,055,750  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

185/2561
ลว. 5 กันยายน 2561

         3,400

19 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงส่วนปลาย ด้วยขดลวดพิเศษ
ชนิดคืนรูป (Menory material 
Peripheral Stent)

           9,200,000        9,200,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อ-ีไซเมด 
จ ากัด เสนอราคา 
9,200,000 บาท
2. บริษัท อีเอ็มเมดิคัล 
จ ากัด เสนอราคา 
11,500,000 บาท

บริษัท อ-ีไซเมด จ ากัด 
เสนอราคา 8,740,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

186/2561
ลว. 6 กันยายน 2561

      874,000      460,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

20 ผ้าดิบขาวพิมพ์ตราโรงพยาบาล              453,600          453,600 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท รัตนาแอ๊พแพ
เร็ล แคร์ จ ากัด เสนอ
ราคา 453,600 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลเลิศไพศาล เสนอ
ราคา 552,120 บาท
3. บริษัท ว.ีเค.การทอ 
จ ากัด เสนอราคา 
444,000 บาท

บริษัท ว.ีเค.การทอ 
จ ากัด เสนอราคา 

444,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

187/2561
ลว. 5 กันยายน 2561

21 เตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ปรับด้วยระบบ
ไฟฟ้า ชั่งน  าหนักได้

             245,000          245,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เนชั่นแนล 
เอลแคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด
 เสนอรายละเอียดไม่
ถูกต้อง
2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
ควอลิตี  จ ากัด เสนอ
ราคา 240,000 บาท
3. บริษัท ประสิทธผิล
การแพทย์ จ ากัด เสนอ
ราคา 258,000 บาท
4. บริษัท กุ๊ดววิอินสตรู
เม้นทื จ ากัด เสนอราคา
 272,000 บาท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
ควอลิตี  จ ากัด เสนอ
ราคา 230,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

188/2561
ลว. 5 กันยายน 2561

       10,000

22 คลิปโลหะปิดรอยร่ัวใช้งานผ่านกล้อง                78,000            78,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอีสต์ จ่ ากัด 
เสนอราคา 78,000 บาท

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอีสต์ จ่ ากัด 
เสนอราคา 78,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK61120396
ลว. 5 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

23 โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดติดเพดาน              190,000          190,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไทคูณ เมดิ
คอล จ ากัด เสนอราคา 
190,000 บาท 
2. บริษัท อินโน เอกเซล
 จ ากัด เสนอราคา 
195,000 บาท 

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล 
จ ากัด เสนอราคา 

180,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

189/2561
ลว. 10 กันยายน 2561

       10,000

24 1. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ ว
2. คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะ

               72,680            72,680 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
72,680 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
72,680 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110508
ลว. 10 กันยายน 2561

25 เคร่ืองผลิตน  าด่ืมบริสุทธิเ์คล่ือนที่
ส าหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทียม จ านวน 4 เคร่ือง

           1,112,800        1,112,800 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท วอเทค จ ากัด 
เสนอราคา 979,800 
บาท

บริษัท วอเทค จ ากัด 
เสนอราคา 970,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

190/2561
ลว. 11 กันยายน 2561

         9,800

26 1. เคร่ืองปริ นเตอร์เลเซอรืขาวด า
2. เคร่ืองปริ นเตอร์เลเซอร์

               11,200            11,200 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
11,200  บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
11,200  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110514
ลว. 10 กันยายน 2561

27 เคร่ืองปริ นเตอร์เลเซอร์ ขาวด า                 7,900              7,900 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
7,900 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์
 แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ เสนอราคา 
7,900 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110507
ลว. 10 กันยายน 2561

28 เก้าอี ลมสแตนเลส ปรับระดับสูง - 
ต่ าได้ ขาใส่ลูกยาง

                2,800              2,800 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ณรงค์ศักด์ิ
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากัด
 เสนอราคา 2,800 บาท

บริษัท ณรงค์ศักด์ิ
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จ ากัด 
เสนอราคา 2,800 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110509
ลว. 10 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

29 เก้าอี ส านักงาน                11,900            11,900 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอุปลีสาน 
เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา
 11,900 บาท

ร้าน ศรีอุปลีสาน 
เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 
11,900 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110500
ลว.10 กันยายน 2561

30 ท่อระบายน  าดี ชนิดโลหะ                99,500            99,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอิสต์ จ ากัด 
เสนอราคา 99,500 บาท

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอิสต์ จ ากัด 
เสนอราคา 99,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK61120427
ลว. 11 กันยายน 2561

31 1. SpheRx screws 6.5x40 mm. 
2. SpheRx Lock Screw (Nat)
3. straight Ti Rod 7 mm
4. SPHERX SCREW 6.5x40mm.

               37,500            37,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด เสนอราคา 
37,500 บาท

บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล
 จ ากัด เสนอราคา 
37,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK61120404
ลว. 11 กันยายน 2561

32 เคร่ืองดมยาสลบชนิดก๊าซพร้อม
เคร่ืองช่วยหายใจและวดัก๊าซดม
ยาสลบ จ านวน 2 เคร่ือง

           3,100,000        3,100,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป 
จ ากัด เสนอราคา 
3,290,000 บาท
2. บริษัท เอช ดี เมดิ
คอล จ ากัด เสนอราคา 
3,300,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด 
เสนอราคา 3,100,000 

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

191/2561
ลว. 11 กันยายน 2561

 190,000 

33 เคร่ืองมือผ่าตัด Craniotome 
จ านวน 3 เคร่ือง

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

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ไทย อินเตอร์คอร์ป 
เสนอราคา 2,990,000 
บาท  
2. บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิ
คอล ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา  2,985,000
 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากัด เสนอ
ราคา  2,985,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

192/2561
ลว. 11 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

34 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรก
เกิดและเด็ก Infant Ventilator 
จ านวน 5 เคร่ือง

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

1. บริษัท  ทีอีคิว จ ากัด 
เสนอราคา 4,985,000 
บาท
2. บริษัท โคแอกซ์ กรุ๊ป
 คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 4,995,000 
บาท

 บริษัท  ทีอีคิว จ ากัด 
เสนอราคา 4,750,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

193/2561
ลว. 11 กันยายน 2561

     235,000

35 1. Plastic stent แบบ double 
pixtel 7 Fr*70 cm.
2. Plastic stent แบบ double 
pixtel 7Fr* 12 cm.

               94,500            94,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอีสต์ จ่ ากัด 
เสนอราคา 94,500 บาท

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอีสต์ จ่ ากัด 
เสนอราคา 94,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK61120426
ลว. 11 กันยายน 2561

36 เตียงผู้ป่วยส าหรับไอวยีูปรับด้วย
ไฟฟ้า จ านวน 5 เตียง

             600,000          600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ไพรม์ เมดิ
คอล จ ากัด เสนอราคา 
500,000 บาท
2. บริษัท เอพี พลัส  
จ ากัด เสนอราคา 
550,000 บาท

 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล 
จ ากัด เสนอราคา 

500,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

194/2561
ลว. 11 กันยายน 2562

37 สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กช่วย
น าส่งลวดน าสายสวน

2,973,000 2,973,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 2,973,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 2,700,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

195/2561
ลว. 11 กันยายน 2561

     273,000

38 ชุดอุปกรณ์ปิดหลอดเลือดแดง 
(Radial artery)

           2,944,800        2,944,800 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 2,944,800 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 2,400,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

195/2561
ลว. 11 กันยายน 2561

     544,800



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

39 กล้องวงจรปิด 4 กล้องพร้อม
อุปกรณ์ติดตั ง

               70,837            70,837 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ซี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จ ากัด เสนอราคา 
70,837 บาท

บริษัท ซี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จ ากัด เสนอราคา 
70,837 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110512
ลว. 10 กันยายน 2561

40 เคร่ืองโทรสาร                12,500            12,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. ล  าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 12,500 บาท

หจก. ล  าฟ้า โอเอ แอนด์
 สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 12,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61110506
ลว. 10 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

41 เตียงผู้ป่วยส าหรับไอซียูปรับด้วย
ไฟฟ้า จ านวน 3 เตียง

             600,000          600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ไพรม์ เมดิ
คอล จ ากัด เสนอราคา 
500,000 บาท
2. บริษัท เอพี พลัส  
จ ากัด เสนอราคา 
550,000 บาท

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล 
จ ากัด เสนอราคา 
500,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

196/2561
ลว. 11 กันยายน 2561

42  Infusion pump              160,500          165,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 165,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 159,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

196/2561
ลว. 13 กันยายน 2564

         1,500

43 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับผู้ใหญ ่
จ านวน 2 เคร่ือง

           1,700,000        1,700,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท  โซวคิ จ ากัด 
เสนอราคา 1,697,000 
บาท
2. บริษัท ออริจเินเตอร์
 จ ากัด เสนอราคา 
1,698,400 บาท

บริษัท  โซวคิ จ ากัด 
เสนอราคา 1,697,000 

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

197/2561
ลว. 13 กันยายน 2565

        14,700

44 เคร่ืองดึงหลังและคออัตโนมัติพร้อม
เตียง จ านวน 1 เคร่ือง

             250,000          250,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอเมอร์สัน 
กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคา 
250,000บาท
2. บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป  
จ ากัด เสนอราคา
249,500 บาท

 บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป  
จ ากัด เสนอราคา
249,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

198/2561
ลว. 13 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

45 เคร่ืองเอ้กซเรย์เคล่ือนที่แบบซีอาร์ม
ขนาดก าลัง 15 Kw (Mobile C-arm)

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

1. บริษัท ยูนิเทค เฮลท์
แคร์ จ ากัด เสนอราคา 
4,995,000 บาท 
2. บริษัท เอ็ม.บ.ีดี.
เซอร์จคิอล ซัพพลาย 
จ ากัด เสนอราคา 
5,000,000 บาท

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์
 จ ากัด เสนอราคา 
4,995,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

199/2561
ลว. 13 กันยายน 2561

       10,000

46 เคร่ืองกระตุกหัวใจแบบ 
Biphasic/AED

             500,000          500,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท น าววิฒัน์การ
ช่าง( ๑๙๙๒ ) จ ากัด 
เสนอราคา 499,000 
บาท
2. บริษัท  เพรสซิเดนท์ 
เมดิคอล จ ากัด เสนอ
ราคา 480,000 บาท
3. บริษัท เซนต์เมด 

บริษัท เซนต์เมด จ ากัด 
เสนอราคา 450,000 

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

200/2561
ลว. 13 กันยายน 2562

        32,000        20,000

47 เคร่ืองตัดกระดูก Oscllating saw :
 battery saw

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

1. บริษัท เทรดลิงค์ส 
จ ากัด เสนอราคา 
1,010,000 บาท  
2. บริษัท เอ็ม ดี ซี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 999,500  
บาท

บริษัท เอ็ม ดี ซี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 999,500  

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

201/2561
ลว. 13 กันยายน 2563

      110,000          4,500

48 Mornitor Ekg            1,200,000        1,200,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท อีฟอร์แอล เอม 
จ ากัด (มหาชน) ใน
วงเงินจ านวน 
1,192,000   บาท 
2. บริษัท เอสพีแอล 
กรุ๊ป จ ากัด  เสนอราคา
 1,196,000 บาท

บริษัท อีฟอร์แอล เอม 
จ ากัด (มหาชน) ใน
วงเงินจ านวน 
1,180,000  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

202/2561
ลว. 14 กันยายน 2564



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

49 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 
defribrillator

             310,000          310,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอสพีแอล 
กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคา 
308,000 บาท 
2. บริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จ ากัด  เสนอราคา 
305,000 บาท  
3. บริษัท บีลีฟ วนิน์ 
จ ากัด เสนอราคา 
308,000 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม
 จ ากัด  เสนอราคา 

300,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

202/2561
ลว. 14 กันยายน 2564

         5,000

50 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจ              180,000          180,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอสพีแอล 
กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคา 
178,500 บาท 
2. บริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จ ากัด  เสนอราคา 
177,000 บาท  

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม
 จ ากัด  เสนอราคา 

175,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

202/2561
ลว. 14 กันยายน 2564

         2,000

51 เคร่ืองสวนหัวใจระนาบเด่ียว          20,000,000      20,000,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) 
เสนอราคา 19,875,600
 บาท

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) 
เสนอราคา 19,875,600
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

203/2561
ลว. 14 กันยายน 2565

52 เคร่ืองจอประสาทตาอย่างอ้อมชนิด
มอง 2 ตา แบบรูม่านตาขนาดเล็ก
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

             139,600          139,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ
ราคา 139,600 บาท

บริษัท แกรนดีอินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ
ราคา 139,600 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

204/2561
ลว. 17 กันยายน 2566



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

53 รถขับเคล่ือนไฟฟ้าชนิดนั่งขับพร้อม
ตู้สแตนเลส จ านวน 1 คัน

             150,000          150,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด เสนอราคา 
141,500 บาท
2. บริษัท แอมเมทเอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด เสนอราคา
 142,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด เสนอราคา 

141,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

205/2561
ลว. 17 กันยายน 2567

54 เคร่ืองช่วยฟังระบบดิจติอลชนิดทัด
หลังหุระดับรุนแรง

             360,000          360,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอเอ็มซี เมดิ
คอลเซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เสนอราคา
ไม่ถูกต้อง
2. บริษัท มารุ่งโรจน์ 
จ ากดั เสนอราคา 
263,600 บาท

บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากดั
 เสนอราคา 263,600 

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอได้

ถูกต้องเพียงราย
เดียว

206/2561
ลว. 17 กันยายน 2561

55 เคร่ืองดูดของเหลว (Mobile 
suction)

             250,000          250,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิแคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 249,000 
บาท

บริษัท เมดิแคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 245,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

207/2561
ลว. 18 กันยายน 2561

         4,000

56 1. เคร่ืองดูดฝุ่น
2. เคร่ืองกรองน  า
3. โทรศัพท์ไร้สาย
4. พัดลมตั งโต๊ะ

               36,350            36,350 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลฯ แสงถาวร
อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 
เสนอราคา 36,350 บาท

หจก. อุบลฯ แสงถาวร
อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 
เสนอราคา 36,350 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61120521
ลว. 18 กันยายน 2561

57 1. เคร่ืองดูดฝุ่น
2. พัดลมตั งโต๊ะ
3. โทรศัพท์ไร้สาย

               12,190            12,190 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลน แสงถาวร
อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 
เสนอราคา 12,190 บาท

หจก. อุบลน แสงถาวร
อิเล็คดทรนิคส์-ไฟฟ้า 
เสนอราคา 12,190 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61120520
ลว. 18 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

58 1. ตู้เย็น ขนาด 8.9 คิว
2. โทรศัพท์ ไร้สาย
3. พัดลมดูดอากาศ

               14,420            14,420 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลน แสงถาวร
อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 
เสนอราคา 14,420 บาท

หจก. อุบลน แสงถาวร
อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า 
เสนอราคา 14,420 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PR61120517
ลว. 18 กันยายน 2561

59 นมส าหรับทารกคลอดปกติ เอส 26 
เอสเอ

            8,859.60          8,859.60 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 8,859.60 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 8,859.60 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

Q760120061
ลว. 18 กันยายน 2561

60 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อม
แปรผลอัตโนมัติ

             500,000          500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวคิ จ ากัด 
เสนอราคา 498,000 
บาท

บริษัท โซวคิ จ ากัด 
เสนอราคา 498,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

208/2561
ลว. 18 กันยายน 2562

        13,180

61 ชุดเลนส์ส่องตรวจทางเดินปัสสาวะ              600,000          600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 597,700 บาท
2. บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป 
จ ากัด เสนอราคา 
600,000 บาท

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์
 จ ากัด เสนอราคา 

597,700 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

209/2561
ลว. 20 กันยายน 2562

62 ชุดเปล่ียนแปลงสัญญาณแรงดันให้
เป็นสัญญาณไฟฟ้า แบบทางเดียว 
(Truewave pressure transducer)

           1,650,000        1,650,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 1,350,000 
บาท

1. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 1,350,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

210/2561
ลว. 24 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

63 ชุดเปล่ียนแปลงสัญญาณแรงดันให้
เป็นสัญญาณไฟฟ้า แบบสองทาง 
(Ttansducer PX2X2)

             680,000          680,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 660,000 
บาท

1. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 646,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

210/2561
ลว. 24 กันยายน 2561

       34,000

64 ชุดเปล่ียนแปลงสัญญาณแรงดันให้
เป้นสัญญาณไฟฟ้าแบบสามทาง 
(Ttanswave KIT 3X3)

             250,000          250,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 250,000 
บาท

1. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 237,500 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

210/2561
ลว. 24 กันยายน 2561

       12,500

65 เตียงฟาวเลอร์ 2 ไก              310,000          310,000 ประกวดราคา 
e-bidding

ผู้ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
จ ำนวน ๔ รำย 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
คังวอณ (ประเทศไทย) 
จ ากัด
2. บริษัท สยามเมดิไวซ์
 จ ากัด
3. บริษัท ไอเน็กซ์ กรุ๊ป
 จ ากัด 
4. บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากัด 
ผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
จ ำนวน ๑ รำย
บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด เสนอราคา 
278,200 บาท

บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด เสนอราคา 
274,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอที่

ผ่านการ
พิจารณาเพียง

รายเดียว

211/2561
ลว. 24 กันยายน 2561

         4,200



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

69 เคร่ืองเอซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนที่
แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลต
พาแนล

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

1. บริษัท บีเจซี เฮลท์
แคร์ จ ากัด เสนอราคา 
8,995,000  บาท 
2. บริษัท บี เอ็ม ที 
เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด  เสนอราคา 
9,000,000 บาท

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด เสนอราคา 
8,995,000  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

215/2561
ลว. 25 กันยายน 2561

     110,000

70 เคร่ืองซักผ้าขนาดไม่น้อยกวา่ 400 
ปอนด์

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
จ ำนวน 1 รำย
บริษัท คูล ดี พา การ
ไฟฟ้า จ ากัด 
ผ่ำนกำรพิจำรณำ  
จ ำนวน 2 รำย
1. บริษัท เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด
 เสนอราคา 2,620,000 
 บาท  
2. บริษัท เจ.บ.ีอินดัสเต
รียล แมชชีน เทรดดิ ง 
จ ากัด เสนอราคา 
2,800,000  บาท

บริษัท เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 2,620,000 
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

216/2561
ลว. 25 กันยายน 2561

     150,000

71 เคร่ืองอบผ้าขนาดไม่น้อยกวา่ 400 
ปอนด์

           1,900,000        1,900,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด
  เสนอราคา 1,710,000
 บาท 
2. บริษัท เจ.บ.ีอินดัสเต
รียล แมชชีน เทรดดิ ง 
จ ากัด เสนอราคา 
1,900,000 บาท

บริษัท เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด 
 เสนอราคา 1,710,000
 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

216/2561
ลว. 25 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

72 กล่องใส่เคร่ืองมือผ่าตัด            3,900,000        3,900,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ไทย อินเตอร์คอร์ป  
เสนอราคา 3,895,000 
 บาท 
2. บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิ
คอล ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 3,890,000 
 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากัด เสนอ
ราคา 3,861,000  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

217/2561
ลว. 25 กันยายน 2561

       29,000

73 เคร่ืองจี ท าลายเซลล์มะเร็งด้วยคล่ืน
ความถี่วทิยุ จ านวน 1 ชุด

           1,990,000        1,990,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดโฟกัส 
จ ากัด เสนอราคา 
1,985,000 บาท
2. บริษัท วเีอ็น แอ็ด
เทค จ ากัด เสนอราคา 
1,990,000 บาท

บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด 
เสนอราคา 1,985,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

218/2561
ลว. 26 กันยายน 2561

      255,000

74 ชุดศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและมือ            2,200,000        2,200,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท สุวรรณ เมดิ
คอล ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 2,185,000 
บาท

 บริษัท สุวรรณ เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากัด เสนอ
ราคา 2,185,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ

219/2561
ลว. 26 กันยายน 2561

        32,000

75 ไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัด
พร้อมอุปกรณ์ชุดไฟส่อง

             200,000          200,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท สัปปายะ สยาม 
จ ากัด เสนอราคา 
195,000 บาท

บริษัท สัปปายะ สยาม 
จ ากัด เสนอราคา 
195,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

220/2561
ลว. 26 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

76 เคร่ืองท าพลาสมาแข็งตัวอย่าง
รวดเร็ว Plasma Shock Freezer

           2,996,000        2,996,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ซายน์ออน แอสโซซิเอท 
เสนอราคา 2,480,000 
บาท
2. บริษัท เอมมีเน้นซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด เสนอราคา 
2,642,900 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ซายน์ออน แอสโซซิเอท 
เสนอราคา 2,480,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

221/2561
ลว. 26 กันยายน 2561

77 ถุงบรรจโุลหิตชนิด 3 ถุง ขนาด 350
 ซีซี. (Triple Blood Bag 350 ml.
 with diversion sampling 
dock,CPD-A1)

           2,685,000        2,685,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 2,664,300 
บาท 
2. บริษัท น าสินเทรดดิ ง
 จ ากัด เสนอราคา 
2,685,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 2,664,300 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

222/2561
ลว. 27 กันยายน 2561

      159,858

78 ถุงบรรจโุลหิตชนิด ๔ ถุง ขนาด 
๔๕๐ ซีซี. (Quadruple bag with 
additive sol  with diversion 
sampling dock )

           9,603,250        9,603,250 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
เสนอราคา 9,576,500 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
เสนอราคา 9,576,500 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ

222/2561
ลว. 27 กันยายน 2561

      478,825

79  ถุงบรรจโุลหิตชนิด 3 ถุง ขนาด 450
 ซีซี. (Triple Blood Bag 450 ml.
 with diversion sampling 
dock,CPD-A1)

           1,074,000        1,074,000 ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท น าสินเทรด
ดิ ง จ ากัด เสนอราคา 
1,065,720  บาท
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 1,075,000 
บาท

 บริษัท น าสินเทรดดิ ง 
จ ากัด เสนอราคา 
1,065,720  บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

223/2561
ลว. 27 กันยายน 2561

      131,439



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

80 ตัวจบัเนื อเยื่อ              575,018          575,018 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา 
จ ากัด เสนอราค 
561,750 บาท
2. บริษัท ดีวเีอช ออริกา
 (ประเทสไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 575,018 
บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 
เสนอราค 546,267 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

224/2561
ลว. 27 กันยายน 2561

       28,751

81 อุปกรณ์เจาะผนังหน้าท้อง              353,314          353,314 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา 
จ ากัด เสนอราค 
342,400 บาท
2. บริษัท ดีวเีอช ออริกา

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 
เสนอราค 335,648 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ

224/2561
ลว. 27 กันยายน 2561

       17,666

82 คลิปหนีบเส้นเลือด              963,000          963,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา 
จ ากัด เสนอราค 
947,592 บาท
2. บริษัท ดีวเีอช ออริกา
 (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 963,000 
บาท

 บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 
เสนอราค 914,850 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

224/2561
ลว. 27 กันยายน 2561

       48,150

83 ชุดมอเตอร์ส าหรับส าหรับเจาะ
กระดูกขนาดเล็ก ด้วยระบบไฟฟ้า

             636,000          636,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟิวเจอร์เมดิ
คอล ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 620,000 
บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ไทยอินเตอร์คอร์ป 
เสนอราคา 630,000 
บาท

บริษัท ฟิวเจอร์เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากัด เสนอ
ราคา 620,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

225/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

        19,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

84 เคร่ืองอ่านบาร์โค๊ด              646,000          646,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 331,500 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล  าฟ้า โอเอ แอนด์
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 338,300 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โม
เบียส เทเลคอม เสนอ
ราคา 490,675.25 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
คอมพิวเตอร์แอนด์เทเล
คอมเซอร์วสิ เสนอราคา
 331,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

226/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

85 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต            3,002,000        3,002,000 ประกวดราคา 
e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 2,891,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
คอมพิวเตอร์ แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 2,891,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

226/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

        11,900

86 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ ว

             116,000          116,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 81,200 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล  าฟ้า โอเอ แอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 103,965 บาท
3. บริษัท บริบูรณ์กิจ 
จ ากัด เสนอราคา 
90,840 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
คอมพิวเตอร์แอนด์เทเล
คอมเซอร์วสิ เสนอราคา
 81,200 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

226/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

        23,500



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

87 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล

             546,000          546,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 459,940 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล  าฟ้า โอเอ แอนด์
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 490,880 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
คอมพิวเตอร์แอนด์เทเล
คอมเซอร์วสิ เสนอราคา
 459,940 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

226/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

          7,000

88 เคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จแบบใช้ความร้อน              319,700          319,700 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 238,740 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โม
เบียส เทเลคอม เสนอ
ราคา 3047,625 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
คอมพิวเตอร์แอนด์เทเล
คอมเซอร์วสิ เสนอราคา
 238,740 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

226/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

89 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2
 เฟส

             500,000          500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 490,000 
บาทา

บริษัท อิโนเวชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 490,000 
บาทา

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอได้

ถูกต้องเพียงราย
เดียว

227/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

90 เตียงผ่าตัดส าหรับศัลยกรรมระบบ
ปัสสาวะ

           2,200,000        2,200,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ทีแอนด์ที 
เอ็นจเินีย เทรดดิ ง 
จ ากัด เสนอราคา 
2,180,000 บาท
2. บริษัท ซี ไนน์ เมดิค 
จ ากัด เสนอราคา 
2,195,000 บาท

 บริษัท ทีแอนด์ที เอ็นจิ
เนีย เทรดดิ ง จ ากัด 
เสนอราคา 2,150,000 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

228/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

       30,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

91 ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับเจาะกระดูก
ขนาดเล็ก

             730,000          730,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอ็มซีดี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 725,000 
บาท
2. บริษัท เทรดลิงค์ส 
จ ากัด เสนอราคา 
730,000 บาท
3. บริษัท ไทกิ เฮลท์
แคร์ จ ากัด เสนอราคา 
730,000 บาท

บริษัท เอ็มซีดี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เสนอราคา 
725,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

229/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

92 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ All in one              810,000          810,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล  าฟ้า โอเอ แอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 624,900 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 791,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า 
โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
 เสนอราคา 624,900 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

230/2561
ลว. 28 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

93 เคร่ืองพิมพ์ชนิด  Dot Matrix 
Printer แบบแครืสั น

             176,000          176,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล  าฟ้า โอเอ แอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 126,240 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 143,920 บาท
3. บริษัท บริบูรณ์กิจ 
จ ากัด เสนอราคา 
174,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า 
โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
 เสนอราคา 126,240 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

230/2561
ลว. 28 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

94 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3

             684,000          684,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล  าฟ้า โอเอแอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 415,720 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์
 เทเลคอมเซอร์วสิ 
เสนอราคา 437,000 
บาท
3.บริษัท บริบูรณ์กิจ 
1988 จ ากัด เสนอราคา
 615,600 บาท
4. บริษัท ออลโมเดิร์น
เทคโนโลยี่ จ ากัด เสนอ
ราคา 503,500 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทีปกร 2014 เสนอราคา
 579,310 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า
 โอเอแอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
 เสนอราคา 415,720 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

230/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

95 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1  
(ขนาเดจอไม่น้อยกวา่ 19 นิ ว)

           3,432,000        3,432,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล  าฟ้า โอเอแอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
 3,062,280 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 3,243,240 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า 
โอเอแอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
เสนอราคา 3,062,280 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

230/2561
ลว. 28 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

96 ชุดฝึกท าคลอดและล้วงรก              630,000          630,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา
 629,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ
ราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
เสนอราคา 629,700 
บาท

บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา 
629,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

231/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

97 หุ่นฝึกท าคลอด              120,000          120,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา
 119,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ
ราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
เสนอราคา 119,800 
บาท

บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา 
119,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

231/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

98 หุ่นฝึกการซ่อมฝีเย็บพร้อมฐาน              197,000          197,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา
 196,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ
ราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
เสนอราคา 196,800 
บาท

บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา 
196,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

231/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

99 หุ่นฝึกฝีเย็บ                54,000            54,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา
 53,500 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ
ราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
เสนอราคา 53,800 บาท

บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา 
53,500 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

231/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

100 นมส าหรับทารกคลอดปกติ เอส 26 
เอสเอ

           10,631.52        10,631.52 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่
เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 10,631.52 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 10,631.52 
บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

Q760120063
ลว. 29 กันยายน 2561



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

101 หุ่นเจาะไขสันหลัง              270,000          270,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา
 269,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิ
ราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
เสนอราคา 269,700 
บาท

บริษัท อัพไรท์ ซิมมู
เลชั่น จ ากัด เสนอราคา 
267,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

231/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

         2,000

102 เคร่ืองมือเลเซอร์และไดโอด            4,990,000        4,990,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เลเซอร์เมด 
จ ากัด เสนอราคา 
4,978,000 บาท
2. บริษัท บีเอ็นเค ไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 4,985,000 บาท

 บริษัท เลเซอร์เมด 
จ ากัด เสนอราคา 
4,978,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

232/2561
ลว. 28 กันยายน 2561

      150,000


