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ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหวัใจตีบด้วย
ขดลวดเคลือบยา จ านวน 150 ชุด

   4,650,000 4,650,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษัท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
4,650,000 บำท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
4,650,000 บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

๒๑๒/25๖๐
๒ กุมภำพันธ์ 

25๖๐

๒ สายสวนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหวัใจชนิดบอลลูน 
จ านวน 700 ชุด

   3,500,000 3,500,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษัท บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
3,500,000 บำท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
3,500,000 บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

๒๑๒/25๖๐
๒ กุมภำพันธ์ 

25๖๐

๓ สายสวนหลอดเลือดบอลลูนส าหรับ Post-dilated 
จ านวน 65๐ ชุด

   3,250,000 3,250,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษัท แอ๊บบอต 
ลำบอแรตอรีส จ ำกัด
3,250,000 บำท

บริษัท แอ๊บบอต 
ลำบอแรตอรีส จ ำกัด
3,250,000 บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

๒๑๓/25๖๐
๒ กุมภำพันธ์ 

25๖๐

๔ วัสดุแผ่นคลุมผิวปราศจากเชื้อเพื่อผ่าตัดชนิดมี
ไอโอดีน ขนาด ๓๕x๓๕ เซนติเมตร 
จ านวน ๖,๖๐๐ ชิ้น

   1,687,818 1,687,818 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๑,๖๘๗,๘๑๘ บำท
๒.บริษัท โซนิค ไบโอเมด
 จ ำกัด
๑,๘๓๖,๑๒๐ บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๑,๖๘๗,๘๑๘ บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

๒๑๙/25๖๐
๖ กุมภำพันธ์ 

25๖๐

๖ ผ้าหม่พเิศษสีเขียวพมิพต์ราโรงพยาบาล ขนาด 
60x80 นิ้ว (น้ าหนักไม่น้อยกว่า 36 ปอนด์) 
ผลิตภณัฑ์ท าในประเทศไทย จ านวน 638 ผืน

350,900 350,900 ตกลงรำคำ 1.  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอสวีแอล 
ซัพพลำย                             
 375,463 บำท

1.  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอสวีแอล ซัพพลำย       
                       
350,900 บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

237/2560  
ลงวันที่

23 กุมภำพันธ์
 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่28 กุมภำพันธ์ 2560
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๗ ผ้าเช็ดเทา้พเิศษสีเขียว ขนาด 70x45 ซม. (ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 8.5 ปอนด์) ผลิตภณัฑ์ท าใน
ประเทศไทย จ านวน 560 ผืน

67,200 67,200 ตกลงรำคำ 1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอสวีแอล 
ซัพพลำย       71,904 บำท

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด 
เอสวีแอล ซัพพลำย      
 67,200  บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

237/2560  
ลงวันที่

23 กุมภำพันธ์
 2560

๘  ชุดภาควัดการติดตามการท างานของหวัใจพร้อม
อุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด

980,000 980,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษัท ออริจิเตอร์ จ ำกัด 
1,000,000  บำท
๒. บริษัท โซวิค จ ำกัด  
990,000 บำท

บริษัท โซวิค จ ำกัด
990,000 บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

208/2560 
ลงวันที่ 2 
ก.พ.2560

๙  ชุดวัดความดันโลหติแบบโมบาย พร้อมชุดควบคุม
อุณหภมูิในร่างกาย (Hymodynamic Extension 
Module)  จ านวน 3 ชุด

352,500 352,500 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษัท ออริจิเตอร์ จ ำกัด 
360,000 บำท
๒. บริษัท โซวิค จ ำกัด 
354,000  บำท

 บริษัท โซวิค จ ำกัด 
354,000  บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

208/2560 
ลงวันที่ 2 
ก.พ.2560

๑๐ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดัน 
จ านวน 14 เคร่ือง

11,200,000 11,200,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด  
11,184,600  บำท
๒. บริษัท เอสพีแอล กรุป๊ จ ำกัด 
         11,186,000 บำท        
   ๓. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม      
          จ ำกัด  (มหำชน)           
  11,182,500 บำท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จ ำกัด (มหำชน) 
11,182,500 บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

209/2560 
ลงวันที่ 2 
ก.พ.2560
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๑๑ เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพชนิดรวมศูนย์ พร้อมลูก 8 
ชุด จ านวน 3 ชุด

12,600,000 12,600,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด  
12,582,000 บำท 
๒. บริษัท เอสพีแอล กรุป๊ จ ำกัด 
         12,585,000  บำท      
   ๓. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม      
          จ ำกัด  (มหำชน)           
  12,579,000 บำท

 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม  
      จ ำกัด  (มหำชน)    
 12,579,000 บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

209/2560 
ลงวันที่ 2 
ก.พ.2560

๑๒ โคมไฟต้ังพื้น (อบแผล) จ านวน ๕ ตัว ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐  ตกลงรำคำ 1.บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล จ ำกัด 
๑๒,๕๐๐  บำท  
๒.บริษัท อำร์คีริส จ ำกัด 
๑๔,๐๐๐  บำท

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล 
จ ำกัด 
๘,๗๕๐    บำท  

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

210/2560 
ลงวันที่ 2 
ก.พ.2560

๑๓ เคร่ืองยิง PIN จ านวน 3 เคร่ือง ๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐  ตกลงรำคำ 1. บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล จ ำกัด 
๔๓,๕๐๐  บำท
๒.บริษัท อำร์คีริส จ ำกัด    
๗๒,๕๔๖  บำท

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล 
จ ำกัด 
15,๐๐๐   บำท   

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

210/2560 
ลงวันที่ 2 
ก.พ.2560

๑๔ เคร่ืองตัดเฝือกแบบธรรมดา  จ านวน 1 เคร่ือง ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐  ตกลงรำคำ 1. บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล จ ำกัด 
  
      ๒๗,๐๐๐  บำท                
   ๒. หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล
 จินดำโอสถ
        ๔๙,๕๐๐  บำท             
 ๓. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พีซีวำย     
        ๖๕,๐๐๐  บำท

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล 
จ ำกัด 
๒๗,๐๐๐  บำท  

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

210/2560  
ลงวันที่

2 กุมภำพันธ 
2560

๑๕ เคร่ืองถ่างขยายเฝือก จ านวน 2 เคร่ือง ๓๐,๐๐๐ ๑๑๗,๗๐๐  ตกลงรำคำ 1.บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล จ ำกัด 
๒๕,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท อำร์คีริส จ ำกัด 
 ๒๗,๐๐๐  บำท                     
   ๓.  หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนิติบคุคล
 จินดำโอสถ                        
๒๘,๘๙๐  บำท                      
 4.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พีซีวำย     
 ๓๐,๐๐๐  บำท

บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล 
จ ำกัด 
๒๔,๐๐๐   บำท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

210/2560  
ลงวันที่

2 กุมภำพันธ 
2560
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๑๖ เก้าอีล้มสแตนเลสมีล้อเล่ือน จ านวน 22 ตัว ๖๑,๖๐๐ ๖๑,๖๐๐  ตกลงรำคำ 1. บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริง่ 
จ ำกัด   
๕๘,๓๐๐  บำท  
๒. บริษัท เจอร์มำ เมดิคอล จ ำกัด
   ๕๙,๔๐๐  บำท                   
  ๓. บริษัท ธนพล ครุภณัฑ์ จ ำกัด
   ๖๖,๐๐๐  บำท

บริษัท แอมเมท เอ็นจิ
เนียริง่ จ ำกัด   
๕๘,๓๐๐  บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

211/2560  
ลงวันที่

2 กุมภำพันธ 
2560

๑๗ บนัไดสแตนเลส 2 ชั้น ส าหรับขึน้เตียง  จ านวน 8 อัน ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐  ตกลงรำคำ 1.บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริง่ 
จ ำกัด 
๑๒,๐๐๐  บำท  
๒.บริษัท ธนพล ครุภณัฑ์ จ ำกัด 
๒๒,๐๐๐  บำท

บริษัท แอมเมท เอ็นจิ
เนียริง่ จ ำกัด   
12,000  บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

211/2560  
ลงวันที่

2 กุมภำพันธ์ 
2560

๑๘ เก้าอีล้มสแตนเลสไม่มีล้อเล่ือน  จ านวน 19 ตัว ๔๗,๕๐๐ ๔๗,๕๐๐  ตกลงรำคำ 1.บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริง่ 
จ ำกัด 
๔๔,๖๕๐    บำท  
๒.บริษัท ธนพล ครุภณัฑ์ จ ำกัด 
๕๓,๒๐๐  บำท

บริษัท แอมเมท เอ็นจิ
เนียริง่ จ ำกัด   
๔๔,๖๕๐ บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

211/2560  
ลงวันที่

2 กุมภำพันธ 
2560

๑๙ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ All in One จ านวน 20 ชุด 346,000 346,000 ตกลงรำคำ 1.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อุบล
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส   
350,000  บำท

1.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อุบล
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล
คอมเซอร์วิส   
346,000  บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

214/2560  
ลงวันที่

2 กุมภำพันธ์ 
2560

๒๐ เช่าและบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์แบบ
ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 128 ภาพ ต่อรอบ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยีห่อ้ GE รุ่น Optima 
CT660SE จ านวน 1 เคร่ือง

4,950,000 4,940,000 ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม
 (ประเทศไทย) จ ำกัด   
4,950,000 บำท
2.บริษัท อุดร เมดิคอล ซัพพลำย 
จ ำกัด  4,948,000 บำท

บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพ
พลำย จ ำกัด 
4,940,000  บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

215/2560  
ลงวันที่

2 กุมภำพันธ์ 
2561
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๒๑ เคร่ืองวัดความอิม่ตัวออกซิเจนในเลือด จ านวน 1 
เคร่ือง

      550,000        550,000 ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

1. บริษัท เมดิคอลโซลูชัน่ส์ จ ำกัด
 540,000 บำท 
2.บริษัท บสิซิเนสอะไลเม้นท ์
จ ำกัด  550,000 บำท

 บริษทั เมดิคอลโซลูชั่นส์ 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 
540,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

218/2560  
ลงวันที่

6 กุมภาพนัธ์ 
2560

๒๒ ชุดเคร่ืองรัดหา้มเลือดด้วยแรงดันลมโดยใช้ไฟฟา้ชนิด
 ๑ หวั

      300,000        300,000 ตกลงรำคำ บริษัท ฟิวเจอร์เมดิคอล ซัพพลำย
 จ ำกัด 295,000  
หำ้งหุ้นส่วน ไทยอินเตอร์คอร์ป 
297,000

 บริษทั ฟวิเจอร์เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ
 290,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

220/2560  
ลงวันที่

7 กุมภาพนัธ์ 
2560

๒๓ เคร่ืองตรวจการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT 
monitor)

        99,000          99,000 ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

1. บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ำกัด 
98,000 บำท 
2.บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค 
จ ำกัด  98,500 บำท

บริษทั ไพรม์เมดิคอล 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 98,000
 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

226/2560  
ลงวันที่
8 กุมภาพนัธ์ 
2560

๒๔ ปั๊มน้ าส าหรับชุดผ่าตัดส่องกล้อง ยีห่อ้ ARTHREX  
แบบ/รุ่น wave III  ผลิตภณัฑ์ท าในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 1 เคร่ือง

      400,000        400,000 ตกลงรำคำ 1.บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกัด  
440,000  บำท
2.บริษัท เมดิคอล แอพไพลแอนซ์ 
เซ็นเตอร์ จ ำกัด  500,000  บำท

บริษทั ดีไวซ์ อินโนเวชั่น 
จ ากัด  
400,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

235/2560  
ลงวันที่

15 กุมภาพนัธ์
 2560

๒๕ เคร่ืองมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคล่ือนของน้ า 535,000 535,000  ตกลงรำคำ 1.บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
535,000     บำท  
๒.บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 
550,000   บำท

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
535,000     บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

236/2560  
ลงวันที่

16 กุมภำพันธ์
 2560

๒๖ ตระกร้าสแตนเลส  จ านวน ๒๐ อัน ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐  ตกลงรำคำ 1. ๑. บริษัท ธนพล ครุภณัฑ์ 
จ ำกัด  (เสนอรำยละเอียดไม่
ถูกต้อง)
๓๖,๐๐๐   บำท 
๒. บริษัท อำร์คีริส จ ำกัด  
         ๘๘,๐๐๐  บำท            
๓. บริษัท แอมเมท เอ็นจิเนียริง่ 
จ ำกัด    ๙๐,๐๐๐  บำท

บริษัท อำร์คีริส จ ำกัด 
๘๘,๐๐๐       บำท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

237/2560  
ลงวันที่

16 กุมภำพันธ์
 2560
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๒๗ เคร่ืองช่วยฝึกทกัษะและกระตุ้น   การกลืน       250,000        250,000 ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ำกัด 
250,000  

 บบริษทั ยูแฟม คลีนิค 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 
250,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

248/2560  
ลงวันที่

23 กุมภาพนัธ์
 2560

๒๘ เคร่ืองปั่นหาเปอร์เว็นต์เม็ดเลือดแดงอันแน่น (HCT) 
จ านวน 14 เคร่ือง

      882,000        882,000 ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

บริษัท โอนิ เวิลด์ไกด์  เทรดดิง้ 
จ ำกัด    882,000  บำท         
บริษัท ยู พี เมดิคอล ซอลเตอร์ 
จ ำกัด       980,00 บำท      
 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทองรัศมี ซัพ
พลำย          1,008,000

บริษทั โอนิ เวิลด์ไกด์       
 เทรดด้ิง จ ากัด    
882,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

249/2560 
ลงวันที่  23 
กุมภาพนัธ์ 

2560

๒๙ อุปกรณ์ส่องหลอดลม (Laryngo scope) พร้อม 
Blade โค้ง ๓ ชิ้น

      348,000        348,000 ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล จ ำกัด 
344,112  
บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค 
จ ำกัด 346,800

 บริษทั เอพ ีพลัส เมดิคอล
 จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 
344,112 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน

251/2560  
ลงวันที่

28 กุมภาพนัธ์
 2560

๓๐ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจ       234,000        234,000 ตกลงรำคำ บริษัท เมดิทอป จ ำกัด 230,000
  
บริษัท เมด-วัน จ ำกัด 234,000

 บริษทั เมดิทอป จ ากัด/
ราคาที่ซ้ือ 218,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

252/2560  
ลงวันที่

28 กุมภาพนัธ์
 2560

๓๑ รับจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองสวนหวัใจและหลอดเลือด
ชนิดระนาบเด่ียวพร้อมเคร่ืองแสดงและ บนัทกึข้อมูล
ด้วยไฟฟา้การไหลเวียนของระบบหวัใจ (Cardiac 
Catherterization) ยีห่อ้ GE แบบ/รุ่น INNOVA 
๒๐๐๐ เลขครุภณัฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๙/๐๐๐๑ 
ID:๑๙๓๗๖  จ านวน  ๑  เคร่ือง

    1,740,000     1,740,000 ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เสนอรำคำ 
1,740,000บำท

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซีส
เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 1,740,000
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

145/2560 
ลว.6 

กุมภาพนัธ์ 
2560
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๓๒ รับจ้างบ ารุงรักษาลิฟต์  จ านวน  ๑๐  เคร่ือง  
รายละเอียดดังนี้
       ๑.  ลิฟต์อาคารสงฆ์อาพาธ ยีห่อ้ PIONEER 
จ านวน  ๑  เคร่ือง
      ๒.  ลิฟต์อาคารจอดรถ ๗ ชั้น  ยีห่อ้  PIONEER 
 จ านวน  ๑  เคร่ือง
      ๓.  ลิฟต์อาคารพยาธิวิทยา ยีห่อ้ OTIS จ านวน 
 ๓  เคร่ือง
      ๔.  ลิฟต์อาคาร ๑ ยีห่อ้ VERTICAL  จ านวน ๑ 
 เคร่ือง  
      ๕.  ลิฟต์อาคารจอดรถ ๗ ชั้น  ยีห่อ้  VERTICAL
  จ านวน  ๒  เคร่ือง
      ๖.  ลิฟต์อาคารพระตา-พระวอ (อาคาร ๖) ยีห่อ้
 VERTICALจ านวน  ๒  เคร่ือง

      170,000        170,000 ตกลงรำคำ ๑. บริษัท เวอร์ติคัล ทรำฟฟิค 
จ ำกัด  เสนอรำคำเปน็เงิน  
๑๗๐,๐๐๐  บำท
๒. บริษัท ฐำนหำ้ ลิฟทแ์อนด์
เซอร์วิส  เสนอรำคำเปน็เงิน  
๑๙๒,๖๐๐  บำท

บริษทั เวอร์ติคัล ทราฟฟคิ
 จ ากัด  เสนอราคาเปน็เงิน 
 ๑๗๐,๐๐๐  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

146/2560 
ลว.6กุมภาพนัธ์

 2560

๓๓ จ้างปรับปรุงหอผู้ปว่ยศัลยกรรมประสาทชายอาคาร
อุบติัเหตุวิชิต ชั้น4 ตามแบบเลขที่032/59

 260,000 บาท  260,000 บาท ตกลงรำคำ 1.ร้ำนโควจิงฮง เสนอรำคำ 
259,900 บำท   2.ร้ำนเออำร์
อุบลเสนอรำคำ 260,000 บำท 
 3.ร้ำนทรัพย์รุง่วรรณเสนอรำคำ 
260,500 บำท

ร้านโควจิงฮง ราคา  
259,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

150/2560 
ลว.14 ก.พ.

2560

๓๔ จ้างปรับปรุงอาคารอายุรกรรม (ตึกMED) โดยติดต้ัง
ลูกกรงเหล็กดัด ชั้น 3,4,5,6 ตามแบบเลขที่ 
042/59

 286,600 บาท  286,600 บาท ตกลงรำคำ 1.ร้ำนอุบลกำรโครเมี่ยม เสนอ
รำคำ 283,000 บำท   2.หจก.
อนุชิตกำรโยธำเสนอรำคำ 
320,000 บำท  3.หจก.อุบ
นพดลก่อสร้ำงเสนอรำคำ 
345,000 บำท

ร้านอุบลการโครเมี่ยม 
ราคา 278,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

151/2560 
ลว.14 

กุมภาพนัธ์ 
2560

๓๕ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องทอ้งพร้อม
ระบวีดีทศัน์ ยีห่อ้ SOPRO ครุภณัฑ์เลขที่ 
6515-022-5101/0003/2556 ID:60577 
ติดต้ัง ณ หอ้งผ่าตัดวิชิต จ านวน 1 เคร่ือง

 299,600 บาท  299,600 บาท ตกลงรำคำ บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีส 
จ ำกัด เสนอรำคำ 350,000 บำท

บริษทั ไทยเมดิคอลนอร์ท
อีส จ ากัด ราคา 299,000
 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

156/2560 
ลว.21 

กุมภาพนัธ์ 
2560
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๓๖ จ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 6 และอาคารรักษาโรค
ระดับสูง ตามแบบเลขที่ 048/59

 904,400บาท  904,400บาท สอบรำคำ 1.ร้ำนเออำร์อุบล เสนอรำคำ 
902,000 บำท (ตกสเปกข้อ3)
2.หจก.บญุฟ้ำพัฒนำ เสนอรำคำ 
903,000 บำท  
3.หจก.กำวอรรถสิทธิ ์เสนอรำคำ
 904,000 บำท

หจก.บญุฟา้พฒันา ราคา 
898,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

159/2560 
ลว. 23 

กุมภาพนัธ์ 
2560

๓๗ จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนราวจับบนัไดเล่ือน ทางลงชั้น 2
 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ยีห่อ้ HITACHI 
ID:38243 หมายเลขเคร่ือง XL14762-4 จ านวน 
1 ชุด

 600,000 บาท  600,000 บาท ประกวด
รำคำ

อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

บริษัท เวอร์ติคัล ทรำฟฟิค จ ำกัด 
 เสนอรำคำ  569,900 บำท 

บริษทั เวอร์ติคัล ทราฟฟคิ
 จ ากัด  เสนอราคา  
560,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

160/2560 
ลว.23

กุมภาพนัธ์ 
2560
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