
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๑ จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองตรวจอวยัวะ
ภายในด้วยคล่ืนความถี่สูง

             127,223             127,223 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 127,223 
บาท

บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 120,000 

บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

24/2562
6 ธนัวาคม 2561

         7,223

๒ จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองรักษาโรคตาด้วย
แสงเลเซอร์แยก็

             350,000             350,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อาย จ ากดั เสนอ
ราคา 350,000 บาท

บริษัท นิว อาย จ ากดั เสนอ
ราคา 350,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

25/2562
ลว. 12 ธนัวาคม 2561

๓ จา้งกอ่สร้างห้องเคร่ืองผลิตไต ตามแบบ
เลขที่ 63/61

             403,500             403,500 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุลเลิศ
ไพศาล เสนอราคา 403,500 
บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อทิธ ิอบุล
 เสนอราคา 523,400 บาท
3. หจก.รัตติกากอ่สร้าง เสนอ
ราคา  553,300 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุลเลิศ
ไพศาล เสนอราคา 403,500 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

26/2562
ลว. 18 ธนัวาคม 2562

๔ หลอดเอก็ซเรยเ์คร่ืองสวนหัวใจชนิด
ระนาบเด่ียว

           2,300,000          2,300,000 คดัเลือก บริษัท ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 2,000,000  บาท

บริษัท ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 2,000,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

108/2562
ลว. 3 ธนัวาคม 2562

      300,000

๕  ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอณุหภูมผิิวหนัง 
จ านวน ๑ ตู้

             210,000             210,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอนิ เวลิด์ไวด์ เทรดด้ิง 
จ ากดั  เสนอราคา 210,000  
บาท

บริษัท โอนิ เวลิด์ไวด์ เทรดด้ิง 
จ ากดั  เสนอราคา 210,000  
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

109/2562
ลว. 3 ธนัวาคม 2561

๖ สายชว่ยหายใจแบบเสียบจมกู ส าหรับ
ให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอตัราการ
ไหลสูงส าหรับทารกและเด็ก (high 
flow nasal oxygen cannula)

             880,000             880,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. สไปโร เมด จ ากดั เสนอ
ราคา 880,000 บาท
2. บริษัท ไพส์ส ซีส เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 900,000 
บาท

สไปโร เมด จ ากดั เสนอราคา 
870,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

111/2562
4 ธนัวาคม 2561

      217,500         10,000

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดอืน ธนัวำคม ปี 2561
โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๗ สายไฟควบคุมอณุหภูมขิดลวดน าความ
ร้อนส าหรับเคร่ืองสร้างความชื้น 
(reusable heated wire electric 
adaptor)

               95,000              95,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. สไปโร เมด จ ากดั เสนอ
ราคา 95,000 บาท
2. บริษัท ไพส์ส ซีส เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 120,000 
บาท

 สไปโร เมด จ ากดั เสนอราคา
 95,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

111/2562
4 ธนัวาคม 2561

        19,000

๘ อปุกรณ์สร้างอณุหภูมใิห้ขดลวดอุ่น
อากาศในสายชว่ยหายใจ

               87,000              87,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. สไปโร เมด จ ากดั เสนอ
ราคา 87,000 บาท
2. บริษัท ไพส์ส ซีส เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 100,000 
บาท

สไปโร เมด จ ากดั เสนอราคา 
87,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

111/2562
4 ธนัวาคม 2561

        11,600

๙ ตู้อบเด็กชนิดปรับอณุหภูมผิิวหนัง
อตัโนมติัชนิด ชั่งน้ าหนักได้ จ านวน ๑ 
เคร่ือง

             500,000             500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั
 (มหาชน) เสนอราคา 
500,000 บาท

บริษัท อ ีฟอร์ แอล เอม จ ากดั
 (มหาชน) เสนอราคา 
495,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

112/2562
ลว. 4 ธนัวาคม 2561

         5,000

๑๐ หัวตรวจส าหรับเคร่ืองอลัตร้าซาวด์ 
จ านวน ๑ ชิ้น (ทดแทน) ของ
เคร่ืองตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย
คล่ืนเสียงความถี่สูงชนิดเคล่ือนยา้ยได้

             299,386             299,386 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา  299,386  
บาท

 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา  290,000  
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

113/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

         9,386

๑๑ เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด า (Infusion Pump) 
จ านวน 26 เคร่ือง

           1,300,000          1,300,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท เอน็แอล เมดดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 1,248,000 
 บาท
2.บริษัท ลีดเดอร์พลัส เมดิคอล
 จ ากดั เสอนราคา 1,300,000 
 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แกน่นคร 
เวลิด์เทค (ประเทศไทย) เสนอ
ราคา 1,170,000  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แกน่นคร 
เวลิด์เทค (ประเทศไทย) เสนอ
ราคา 1,170,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

115/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

      130,000

๑๒ เคร่ืองวดัเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด
และความดันโลหิตส าหรับเด็กเล็ก

             150,000             150,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 148,000 
บาท
2. บริษัท เอพีพลัส จ ากดั 
เสนอราคา 150,000 บาท

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากดั 
เสนอราคา 144,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

116/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

         6,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๑๓ เคร่ืองวดัความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดแบบพกพา

             135,000             135,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 132,300 
บาท
2. บริษัท เอพีพลัส จ ากดั 
เสนอราคา 135,000 บาท

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากดั 
เสนอราคา 130,500 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

116/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

         4,500

๑๔ เคร่ืองวดัความดันโลหิต Digital และ
วดัค่าความอิ่มตัวเมด็เลือดแดง
ภายนอกแบบล้อเล่ือน

             750,000             750,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ากดั เสนราคา 740,000 บาท
2. บริษัท เอพีพลัส จ ากดั 
เสนอราคา 750,000 บาท

บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากดั 
เสนราคา 720,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

116/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

        30,000

๑๕ เคร่ืองมอืส่องหลอดลม              240,000             240,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท อาร์คีริส จ ากดั 
เสนอราคา 236,000 บาท
2. บริษัท รอททารีนพลัส 
จ ากดั  เสนอราคา  240,000 
บาท
3. บริษัท เจอร์มา เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 228,000 
บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด 
เสนอราคา 215,200 บาท
5. บริษัท เอน็แอล ออลล์ 
จ ากดั เสนอราคา 156,000 

บริษัท เอน็แอล ออลล์ จ ากดั 
เสนอราคา 156,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

117/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

        84,000

๑๖ แถบตรวจน้ าตาลในเลือดปลายนิ้ว 
ส าหรับเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ 

           3,548,010          3,548,010 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
3,344,820 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
3,344,820 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

118/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

      695,500

๑๗ เขม็ I.V Catheter No.16                89,452              89,452 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัทโอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้องตามเง่ือนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 88,810 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
88,810 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

119/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๑๘ เขม็ I.V Catheter No.18              245,993             245,993 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้องตามเง่ือนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 244,227.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
244,227.50 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

119/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

๑๙ เขม็ I.V Catheter No.20              447,260             447,260 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัทโอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้องตามเง่ือนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 444,050 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
444,050 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

119/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

๒๐ เขม็ I.V Catheter No.22            2,213,937          2,213,937 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัทโอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้องตามเง่ือนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 2,198,047.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  
2,198,047.50 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

119/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

    84,369.50

๒๑ เขม็ I.V Catheter No.24            1,918,745          1,918,745 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้องตามเง่ือนไข
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 1,904,974.50 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
1,904,974.50 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

119/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

    66,607.50

๒๒ เขม็ I.V Catheter No.26          355,689.40        355,689.40 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากดั เสนอราคา 
355,218.60 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศ
ไทย จ ากดั เสนอราคา 
355,218.60 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

119/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๒๓ ชดุให้น้ าเกลือผู้ใหญ่       8,771,312.16      8,771,312.16 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
เสนอรายละเอยีดไมถ่กูต้องต
นามเง่ือนไขที่ก าหนด
2. บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ากดั เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้องตนามเง่ือนไขที่ก าหนด
3. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
8,771,312.16 บาท
2. บริษัท โอเร็กซ์เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 
10,964,140.20 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
8,709,831 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 120/2562
ลว . 6 ธนัวาคม 2561

  187,250.00     61,481.16

๒๔ อาหารทางการแพทยสู์ตรเบาหวาน            1,797,600          1,797,600 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอรายละเอยีดไมถ่กูต้อง
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
1,797,600 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
1,797,600 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

 121/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

๒๕ ชดุสายสวนเส้นเลือดใหญ่ 3 ทาง            2,927,000          2,927,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคาไมถ่กูต้องตาม
เง่ือนไข
2. บริษัท เอพีพลัส เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 2,487,950 
บาท

บริษัท เอพีพลัส เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 2,312,330 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

122/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

      614,670

๒๖ อาหารทางการแพทยสู์ตรมาตราฐาน       1,061,440.00      1,061,440.00 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 1,008,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 1,008,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

 123/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

        40,320



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๒๗ อาหารทางการแพทยสู์ตรโปรตีนสูง              989,750             989,750 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนราคา  989,750 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนราคา  938,920 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

 123/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

        50,830

๒๘ อาหารทางการแพทยสู์ตรโปรตีนต่ า          566,470.00        566,470.00 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 449,400 บาท
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา  513,600 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 
เสนอราคา 449,400 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 123/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

๒๙ แถบตรวจน้ าตาลในเลือดปลายนิ้ว              835,000             835,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 821,974 บาท
2. บริษัท อนิโนเมด (ประทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
801,600 บาท

บริษัท อนิโนเมด (ประทศไทย)
 จ ากดั เสนอราคา 751,500 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 124/2562
ลว. 6 ธนัวาคม 2561

        83,500

๓๐ สายให้ออกซิเจนทางจมกูส าหรับเด็ก
คลอดกอ่นก าหนดทารกแรกเกดิ และ
เด็กเล็ก

         160,000.00        160,000.00 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท เอร์ิธไลน์ จ ากดั 
เสนอราคา 158,000 บาท
2. บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากดั 
เสนราคา 160,000 บาท

บริษัท เอร์ิธไลน์ จ ากดั เสนอ
ราคา 150,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 125/2562
ลว. 7 ธนัวาคม 2561

    10,000.00

๓๑ ล้ินหัวใจเทียม ล้ินหัวใจเทียมแบบใบคู่ 
ชนิดท าจาก Titanium

           2,320,000          2,320,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท อ-ี ไซเมด จ ากดั 
เสนอราคา  2,320,000 บาท
2. บริษัท อเีอม็เมดิคัล จ ากดั 
เสนอราคา 2,640,000 บาท

 บริษัท อ-ี ไซเมด จ ากดั เสนอ
ราคา  2,320,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 126/2562
ลว. 7 ธนัวาคม 2561

  290,000.00

๓๒ มอลโตเดกซ์ตริน          388,725.00        388,725.00 ประกวดราคา
 e-bidding

บ้านโป่ง โนวาเทพ จ ากดั 
เสนอราคา 383,250 บาท

บ้านโป่ง โนวาเทพ จ ากดั 
เสนอราคา 371,752.50 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

 127/2562
ลว. 11 ธนัวาคม 2561

      7,435.05     16,972.50



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๓๓ เคร่ืองเฝ้าระวงัและติดตามสัญญาณชพี
ผู้ป่วยวกิฤต

             700,000             700,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท โซวคิ จ ากดั 
698,000 บาท
2. บริษัท ออริจเินเตอร์ จ ากดั 
700,000 บาท

บริษัท โซวคิ จ ากดั 698,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 128/2562
ลว. 11 ธนัวาคม 2561

         2,000

๓๔ เคร่ืองซีลซองอตัโนมติั              200,000             200,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท  เรียลเมด  จ ากดั 
เสนอราคา  196,000 บาท  
2. บริษัท สวติต์เทคกรุ๊ป จ ากดั
 เสนอราคา 199,980 บาท

บริษัท  เรียลเมด  จ ากดั เสนอ
ราคา  192,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 129/2562
ลว. 11 ธนัวาคม 2561

         8,000

๓๕ ท่อระบายน้ าดี ชนิดโลหะ            5,970,000          5,970,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท เอราวณั ไฮเทค 
จ ากดั เสนอราคา 5,970,000 
บาท
2. บริษัท ไทยเมดิคอล นอร์ท
อสีต์ จ ากดั เสนอราคา 
5,955,000 บาท

บริษัท ไทยเมดิคอล นอร์ทอสีต์
 จ ากดั เสนอราคา 5,955,000
 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 130/2562
ลว. 11 ธนัวาคม 2561

      277,900

๓๖ เวยโ์ปรตีน ไอโซเลส ขนาดไมน่้อยกวา่ 
300 กรัม

      2,317,620.00      2,317,620.00 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท บ้านโป่ง โนวเิทท 
จ ากดั  เสนอรายละเอยีดไม่
ถกูต้อง
2. บริษัท เมด็ส์ แอนด์ เมด็ส์ 
จ ากดั 2,124,000 บาท

บริษัท เมด็ส์ แอนด์ เมด็ส์ 
จ ากดั 2,124,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

 132/2562
ลว. 12 ธนัวาคม 2561

๓๗ ชดุกล่องบรรจเุคร่ืองมอืเพื่อนึ่ง
ปราศจากเชื้อ (Rigid container)

             900,000             900,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท  อาร์คีริส จ ากดั 
เสนอราคา 894,000 บาท
2. บริษัท  เจอร์มา เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 855,000 
บาท

บริษัท  เจอร์มา เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 855,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

139/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

        45,000

๓๘ เคร่ืองควบคุมการจา่ยแกส๊ไนตริกออก
ไซด์พร้อมแกส๊ จ านวน ๑ เคร่ือง (คร้ัง
ที่ ๒)

           2,500,000          2,500,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท สู่ฝันเมดิคอล จ ากดั  
เสนอราคา 2,498,000  บาท
2. บริษัท จนุนิเมด เซอร์วสิเซส
(ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอราคา 
2,500,000  บาท

บริษัท สู่ฝันเมดิคอล จ ากดั  
เสนอราคา 2,498,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

140/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

      124,000          2,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๓๙ ชดุตรวจตา,หู,คอ,จมกู 
(opthalmoscope) 

             140,000             140,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท อาร์คีริส จ ากดั 
เสอนราคา 138,000 บาท
2. บริษัท รอททารีนพลัส 
จ ากดั เสนอราคา  124,000 
บาท
3. บริษัท เจอร์มา เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 136,000 
บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด 
เสนอราคา 95,600 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด 
เสนอราคา 95,600 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

141/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

๔๐  โต๊ะวางเคร่ืองมอืแพทย ์๒ ชั้น              248,000             248,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด 
เสนอราคา 140,800 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยถาวร
เคร่ืองมอืแพทยซั์พพลาย 
เสนอราคา 188,800 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด 
เสนอราคา 140,800 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

141/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

      107,200

๔๑ ตู้ขา้งเตียงแสตนเลส               176,800             176,800 ประกวดราคา
 e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด 
เสนอราคา 166,374 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยถาวร
เคร่ืองมอืแพทยซั์พพลาย 
เสนอราคา 124,800 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยถาวร
เคร่ืองมอืแพทยซั์พพลาย 
เสนอราคา 124,800 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

141/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

        52,000

๔๒ รถเขน็ ๒ ชั้น                99,000              99,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด  
เสนอราคา 79,200 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไทยถาวร
เคร่ืองมอืแพทยซั์พพลาย 
เสนอราคา  80,100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม็เมด  
เสนอราคา 79,200 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

141/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

        19,800

๔๓ ตู้ควบคุมอณุหภูมขิองทารก 

(transport incubator) จ านวน ๑ 

เคร่ือง

             500,000             500,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอร์ิธไลน ์ จ ากดั  เสนอ
ราคา 499,200 บาท

บริษัท เอร์ิธไลน ์ จ ากดั  เสนอ
ราคา 499,200 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

142/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

        50,000             800



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๔๔ ระบบท่อลม รับ-ส่ง ส่ิงส่งตรวจ

ทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ยา พร้อม

ติดต้ัง 

           9,500,000          9,500,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1.  บริษัท เมดิคอล วชิั่น จ ากดั
 เสนอราคา 9,300,000 บาท
2. บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์ 
จ ากดั เสนอราคา 9,400,000 
 บาท

บริษัท เมดิคอล วชิั่น จ ากดั 
เสนอราคา 9,129,240 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

143/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

      400,000       370,760

๔๕ เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อระบบเยน็เร็ว Auto 

Rapid cooling Autoclave 

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

1. บริษัท เทคนิคอลวนิกรุ๊ป 
จ ากดั เสนอราคา 4,950,000 
บาท
2. บริษัท ฮอไรซอนเมดล้ิงค์ 
จ ากดั เสนอราคา 4,980,000 
บาท
3. บริษัท เอเชยีเมดิคอล
อนิดัสตร้ี จ ากดั เสนอราคา 
4,995,000 บาท

บริษัท เทคนิคอลวนิกรุ๊ป 
จ ากดั เสนอราคา 4,950,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

144/2562
ลว. 13 ธนัวาคม 2561

      250,000         50,000

๔๖ เคร่ืองชว่ยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 

(Volume Ventilator)

             840,000             840,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท โซวคิ จ ากดั เสนอ
ราคา 838,000  บาท
2. บริษัท ออริจเินเตอร์  จ ากดั
 เสนอราคา 839,000  บาท

 บริษัท โซวคิ จ ากดั เสนอ
ราคา 838,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

145/25622
ลว. 14 ธนัวาคม 2561

        12,500          2,000

๔๗ เตียงผ่าตัดตา            1,500,000          1,500,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1.  บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 1,470,000 
บาท 
2. บริษัท บี เอม็ ที เซลล์แอนด์
 ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคา 
1,490,000 บาท

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากดั
 เสนอราคา 1,470,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

146/2562
ลว. 18 ธนัวาคม 2561

      100,000         30,000

๔๘ กล้องจลุทรรศน์ชนิดสเตอริโอ พร้อม

แท่นอุ่นตัวอยา่ง

             550,000             550,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท  ฮอลลีวู้ด  อนิเตอร์
เนชั่นแนล  จ ากดั เสนอราคา 
525,000 บาท

บริษัท  ฮอลลีวู้ด  อนิเตอร์
เนชั่นแนล  จ ากดั เสนอราคา 
525,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

147/2562
ลว. 19 ธนัวาคม 2561

        25,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๔๙ ตู้เพาะเล้ียงตัวออ่นชนิด Dry ต้ังโต๊ะ 

พร้อมชดุแกช๊เพาะเล้ียงตัวออ่น

             800,000             800,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
760,000 บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
760,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

147/2562
ลว. 19 ธนัวาคม 2561

        40,000

๕๐ เคร่ืองปั่นเหวี่ยง (Centifuges)              300,000             300,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
285,000 บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
285,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

147/2562
ลว. 19 ธนัวาคม 2561

        15,000

๕๑ กล้องจลุทรรศน์ชนิด ๒ กระบอกตา 

เทคนิค Phase Contrast

             150,000             150,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
145,000  บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
145,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

147/2562
ลว. 19 ธนัวาคม 2561

         5,000

๕๒ ตู้ปลอดเชื้อ (Vetical Laminar Flow)              900,000             900,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
860,000  บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
860,000  บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

147/2562
ลว. 19 ธนัวาคม 2561

        40,000

๕๓ ตู้เพาะเล้ียงตัวออ่นและอสุจ ิ(CO๒ 

INCIBATOR)

             300,000             300,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา  
285,000 บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา  
285,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

147/2562
ลว. 19 ธนัวาคม 2561

        15,000

๕๔ กล้องจลุทรรศน์ชนิดกลับหัว Inverted 

(Micromanipulator) พร้อมแท่นอุ่น

ตัวอยา่งและแท่นวางกนัส่ันสะเทือน 

พร้อมชดุอปุกรณ์จลุหัตถการใต้กล้อง

จลุทรรศน์ 

           2,720,000          2,720,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
2,680,000 บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อนิเตอร์เนชั่น
แนล  จ ากดั เสนอราคา 
2,680,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

147/2562
ลว. 19 ธนัวาคม 2561

        40,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๕๕ สายส าหรับต่อน าเลือดเขา้ตัวกรองไต
เทียม

             585,000             585,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท ออีอนเมด จ ากดั 
558,000 บาท
2. บริษัท อคีอนเทค ซัพพลาย
 จ ากดั 560,250 บาท
3. บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
562,500 บาท

 บริษัท ออีอนเมด จ ากดั 
558,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

148/2562
ลว. 20 ธนัวาคม 2561



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๕๖ ชดุสายวงจรและอปุกรณ์ประกอบการ
ใชง้านเคร่ืองจา่ยกาซไนตริกออกไซด์

             195,000             195,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท จนุนิเมด เซอร์วสิ
เซอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
195,000 บาท
2. บริษัท สู่ฝันเมดิคอล จ ากดั 
194,500 บาท

บริษัท สู่ฝันเมดิคอล จ ากดั 
184,500 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

149/2562
ลว. 20 ธนัวาคม 2561

        10,500

๕๗ กา๊ซไนตริกออกไซด์            3,925,000          3,925,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท จนุนิเทค เซอร์วสิ
เซส (ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอ
ราคาไมถ่กูต้องตามเง่ือนไข
2. บริษัท สู่ฝันเมดิคอล จ ากดั 
3,924,500 บาท

บริษัท สู่ฝันเมดิคอล จ ากดั 
3,924,500 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาถกูต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว

149/2562
ลว. 20 ธนัวาคม 2561

๕๘ ถงุมอืชนิดใชค้ร้ังเดียวแล้วทิ้ง ทุกขนาด          17,327,783        17,327,783 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั  10,203,343.43 บาท
2. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์
 ซิสเท็มส์ จ ากดั 
10,512,665.84 บาท
3. บริษัท คอสมา่ เทรดด้ิง 
จ ากดั 11,026,771.14 บาท

 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั
  10,167,542.22 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

150/2562
ลว. 25 ธนัวาคม 2561

    7,160,241

๕๙ หุ่นฝึกการชว่ยชวีติชั้นสูง (ALS) เด็ก 
พร้อมชดุจ าลองสถานการณ์แบบ
โปรแกรมได้ ชนิดไร้สาย

             500,000             500,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 499,595 
บาท
2. บริษัท บี เอม็ ที เซลล์ 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั เสนอ
ราคา 500,000 บาท

1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 495,000 
บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

148/2562
ลว. 24 ธนัวาคม 2561

         5,000

๖๐ หุ่นฝึกหารชว่ยชวีติชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่
 พร้อมชดุจ าลองสถานการณ์แบบ
โปรแกรมได้ ชนิดไร้สาย

             600,000             600,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 599,595 
บาท
2. บริษัท บี เอม็ ที เซลล์ 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั เสนอ
ราคา 600,000 บาท

 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 594,000 

บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

148/2562
ลว. 24 ธนัวาคม 2561

         6,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

๖๑ 1. กระดาษใชก้บัเคร่ือง 
2. ครีมเคร่ืองกระตุกหัวใจ 

                4,000                4,000 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 
5 แสนบาท)

บริษัท โซวคิ จ ากดั เสอนราคา
 4,000 บาท

บริษัท โซวคิ จ ากดั เสอนราคา
 4,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62030500
ลว. 4 ธนัวาคม 2561

๖๒  Urine Strip 2แถบ100 test/ขวด                 4,000                4,000 เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไม่เกิน 
5 แสนบาท)

บริษัท เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ากดั 
เสนอราคา 4,000 บาท

บริษัท เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ากดั 
เสนอราคา 4,000 บาท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

PJ62030644G
ลว. 17 ธนัวาคม 2561


