
ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

1 จา้งปรับท างานปรับปรุงห้องพิเศษ 

อาคาร ๗ ชั้น๗ ตามแบบเลขที4่0/60

          1,738,000           1,982,448 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding)

  1.หจก.บุญฟ้าพัฒนา 

เสนอราคา 

1,738,000บาท        

             2.หจก.อุบล

เลิศไพศาล เสนอราคา

 1,840,00บาท

 1.หจก.บุญฟ้าพัฒนา 

เสนอราคา 1,738,000

บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

18/2561

ลว. 11 เมย 2561

     244,448

2 จา้งปรับปรุงห้องปลอดเชื้อHEPA 

Filter ชนิด positive pressure

          1,090,000           1,306,000 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding)

  1.บ.ซีซีพี ออล 

คูลเลอร์ จ ากัด เสนอ

ราคา 1,090,000บาท 

   2.บ.ไทย กรีน เทค 

เสนอราคา 

1,149,994บาท 

3.หจก.อุบลเลิศไพศาล

 เสนอราคา 

1,306,000บาท

 1.บ.ซีซีพี ออล คูลเลอร์

 จ ากัด เสนอราคา 

1,090,000บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

19/2561

ลว. 23 เมษายน 2561

     216,000

3 จา้งบ ารุงรักษาความปลอดภัย ณ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์

คลินิกหมือครอบครัวท่าวงัหินและ

บ้านพักเจา้หน้าที(่บ้านพักโพนเป้า

          5,172,372           5,172,372 กรณีพิเศษ ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัยองค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่าน

ศึกในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เสนอราคา

 5,172,372 บาท

ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัยองค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เสนอราคา 5,172,372 

บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

20/2561 

ลว. 1พฤษภาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใน เดือน เมษายน ปี  2561  (งานจดัซ้ือ)

โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลราชธานี



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

4 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์พร้อม  ติดต้ัง เพื่อใช้ใน

อาคารรักษาโรคระดับสูง ศูนย์หัวใจ

 ศูนย์มะเร็ง

          4,952,000           4,952,000 ประกวดราคา     

e-bidding

 - บริษัท ซูเพิร์บ 

คอมพ์ จ ากัด เสนอ

ราคา 2,000,000 บาท

 (ผิดเง่ือนไข)

 - บริษัท แอ็ดวานซ์

อินฟอร์มเมชั่น

เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) เสนอราคา 

4,948,000 บาท

 - บริษัท เดอะแพรคทิ

เคิลโซลูชั่น จ ากัด 

เสนอราคา 4,929,490

 บาท

บริษัท เดอะแพรคทิเคิล

โซลูชั่น จ ากัด 

เป็นเงินจ านวน 

4,875,990 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

097/2561

ลว. 2 เมษายน 2561

5 ถุงมือ Sterile เบอร์ 6               97,175               97,175 แฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท แปซิฟิค เอลธ์

แครื (ไทยแลนด์) 

97,175 บาท

บริษัท แปซิฟิค เอลธ์

แครื (ไทยแลนด์) 

97,175 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071432

ลว. 4 เมษายน 2561

6 อาหารเล้ียงเชื้อเตรียมส าเร็จพร้อม

ใช้งาน จ านวน ๒ ชนิด

          1,194,000           1,194,000 ประกวดราคา 

(e-bidding)

1. บริษัท ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด

963,600 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

คลินิคอลไดแอกโน

สติคส์

999,000 บาท

บริษัท ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด

963,600 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

098/2561

ลว. 5 เมษายน

2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

7 1. ซองส าหรับสเตอร์ไรด์ขนาด 4"

2. ซองส าหรับสเตอร์ไรด์ขนาด 8"

3. ซองบรรจเุวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไท

เวค 3"x100 เมตร

4. ซองบรรจเุวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไท

เวค 4"x100 เมตร

              98,200               98,200 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท บอร์เนียวเมดิ

คัล จ ากัด เสนอราคา 

98,200 บาท

บริษัท บอร์เนียวเมดิคัล

 จ ากัด เสนอราคา 

98,200 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071433

ลว. 4 เมษายน 2561

8 Urine bag ผุ้ใหญ่               99,840               99,840 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล 

จ ากัด เสนอราคา 

99,840 บาท

บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล 

จ ากัด เสนอราคา 

99,840 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071434

ลว. 4 เมษายน 2561

9 ซองส าหรับสเตอไรดืขนาด 6"               98,250               98,250 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เรีลยเมด จ ากัด

 เสนอราคา 98,250 

บาท

บริษัท เรีลยเมด จ ากัด 

เสนอราคา 98,250 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071440

ลว. 4 เมษายน 2561

10 ถุงมือ Sterile No.7               97,175               97,175 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์

แคร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด เสนอราคา 

97,175 บาท

บริษัท แปซิฟิคเฮลธแ์คร์

 (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เสนอราคา 97,175 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071526

ลว. 4 เมษายน 2561

11 ถุงมือ Sterile เบอร์ 6 .5               97,175               97,175 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท แปซิฟิค เอลธ์

แครื (ไทยแลนด์) 

97,175 บาท

บริษัท แปซิฟิค เอลธ์

แครื (ไทยแลนด์) 

97,175 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071424

ลว. 4 เมษายน 2561

12 1. ท่อขยายทางเดินน้ าดี ชนิด 

Plastic stent 7Fr* 10 cm

2. Plastic stent แบบ double 

Pixtel 7Fr*12 cm

              94,500               94,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไทยเมดิคอ

ลนอร์ทอิสต์ จ ากัด 

เสนอราคา 94,500 

บาท

บริษัท ไทยเมดิคอ

ลนอร์ทอิสต์ จ ากัด 

เสนอราคา 94,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PK61070235

ลว. 4 เมษายน 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

13 Ston Extraction Balloon               90,000               90,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 90,000 

บาท

บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 90,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PK61070227

ลว. 4 เมษายน 2561

14 ท่อถ่างขยายหลอดอาหารชนิดโลหะ

ชนิดมีวสัดุปกคุลม

              85,500               85,500 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ไทยเมดิคอ

ลนอร์ทอิสต์ จ ากัด 

เสนอราคา 85,500 

บาท

บริษัท ไทยเมดิคอ

ลนอร์ทอิสต์ จ ากัด 

เสนอราคา 85,500 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PK61070240

ลว. 5 เมษายน 2561

15 ชุดเคร่ืองมือส าหรับผ่าตัด               82,800               82,800 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิ

คอล ซัพพลาย จ ากัด 

เสนอราคา 82,800 

บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล

 ซัพพลาย จ ากัด เสนอ

ราคา 82,800 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PK61070241

ลว. 5 เมษายน 2561

16 นมส าหรับทารกคลอดปกติ เอส 26 

เอส เอ

              10,632               10,632 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

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

Q761070051

ลว. 5 เมษายน 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

17 จานเพาะเชื้อแบบปราศจากเชื้อ 

จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ คู่

            520,000              520,000 ประกวดราคา 

(e-bidding)

1. บริษัท ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด

472,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

คลินิคอลไดแอกโน

สติคส์

506,000  บาท

3. บริษัท ยูแอนด์ว ีโฮ

ลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด

534,144บาท

บริษัท ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด

472,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

098/2561

ลว. 5 เมษายน 2561

18 ชุดน้ ายาส าหรับตรวจหาการติดเชื้อ

ในระดับโมเลกุลแบบรายบุคคล 

(individual NAT) ไวรัสตับอักเสบบ,ี

 ไวรัสตับอักเสบซี, ไวรัสเอดส์ 

จ านวน ๑๖,๐๐๐ คร้ัง

          9,280,000           9,280,000 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ไบโอพูล 

จ ากัด เสนอราคา 

9,280,000 บาท

บริษัท ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เป็นเงิน 9,248,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

099/2561

ลว. 5 เมษายน 2561

     2,023,000.00

19 หลอดบรรจเุลือดชนิด ซิเตรต 

(Sodium citrate tube) (๑๓x๗๕

 mm.) (จกุสีฟ้า) จ านวน ๑๐๓,๒๐๐

 หลอด

            339,528              339,528 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท เมดติจดู 

จ ากัด 

เสนอราคา 223,304 

บาท

 บริษัท เมดติจดู จ ากัด

332,304 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

100/2561

9 เมษายน 2561

20 หลอดบรรจเุลือดชนิดเจล เอส เอส 

ที (SST gel tube) (๑๓x๗๕ mm) 

หรือ (๑๓x๑๐๐ mm) (จกุสีเหลือง

ยาว) จ านวน ๑๔๘,๕๐๐ หลอด

            463,320              463,320 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท เมดติจดู 

จ ากัด 

เสนอราคา ๔๕๔,๔๑๐

 บาท

 บริษัท เมดติจดู จ ากัด

๔๕๔,๔๑๐ บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

100/2561

9 เมษายน

2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

21 หลอดบรรจเุลือดชนิด ซิเตรต 

(Sodium citrate tube) (๑๓x๗๕

 mm.) (จกุสีฟ้า) จ านวน ๑๐๓,๒๐๐

 หลอด

            339,528              339,528 ประกวดราคา 

(e-bidding)

1. บริษัท เมดติจดู 

จ ากัด 

๓๓๒,๓๐๔ บาท

 บริษัท เมดติจดู จ ากัด

๓๓๒,๓๐๔ บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

100/2561

ลว. 9 เมษายน

2561

22 แผ่นติดหน้าอกเคร่ืองกระตุกไฟฟ้า

หัวใจชนิดรังสีผ่านไม่ได้ จ านวน 

๑๐๐ ชุด

            250,000              250,000 วธิเีฉพาะเจาะจง  - บริษัท เซนต์เมด 

จ ากัด เสนอราคา 

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 - บริษัท เจนเนอริก 

เมดิคอล จ ากัด เสนอ

ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท

 - บริษัท เจ ที เวลิด์ 

เทค จ ากัด  เสนอราคา

 ๒๘๐,๐๐๐ บาท 

บริษัท เซนต์เมด จ ากัด 

เป็นเงิน 225,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

101/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

23 แผ่นติดหน้าอกเคร่ืองกระตุกไฟฟ้า

หัวใจชนิดรังสีผ่านได้ จ านวน ๒๐ 

ชุด  

            110,000              110,000 วธิเีฉพาะเจาะจง  - บริษัท เซนต์เมด 

จ ากัด เสนอราคา 

110,๐๐๐ บาท 

 - บริษัท เจนเนอริก 

เมดิคอล จ ากัด เสนอ

ราคา 12๐,๐๐๐ บาท

 - บริษัท เจ ที เวลิด์ 

เทค จ ากัด  เสนอราคา

 116,๐๐๐ บาท 

บริษัท เซนต์เมด จ ากัด 

เป็นเงิน 99,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

101/2561

ลว. 10 เมษายน

2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

24 แผ่นติดหน้าอกเคร่ืองกระตุกไฟฟ้า

หัวใจ พร้อม CPR stat pads 

จ านวน  ๓๐ ชุด

            114,000              114,000 วธิเีฉพาะเจาะจง  - บริษัท เซนต์เมด 

จ ากัด เสนอราคา 

114,๐๐๐ บาท 

 - บริษัท เจนเนอริก 

เมดิคอล จ ากัด เสนอ

ราคา 126,๐๐๐ บาท

 - บริษัท เจ ที เวลิด์ 

เทค จ ากัด  เสนอราคา

 126,๐๐๐ บาท 

บริษัท เซนต์เมด จ ากัด 

เป็นเงิน 102,600 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

101/25๖1

10 เมษายน

25๖๑

25 ตัวเจาะหน้าท้องแบบมีเกลียว 

จ านวน ๔๐ ชิ้น

            199,200              199,200 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา ๑๙๖,๘๘๐

 บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน ๑๙๖,๘๘๐ บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

         39,376.00

26 ตลับบรรจลุวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ 

จ านวน ๓๐๐ ชิ้น

          1,260,000           1,260,000 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 1,260,00๐

 บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน ๑๙๖,๘๘๐ บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

        252,000.00

27 เคร่ืองมือปากคีบจบัเนื้อเยื่อชนิด

ปลายมน ขนาด ๑๒ มม.  จ านวน 

๒๐ ชิ้น

            211,860              211,860 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 210,790 

บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน 210,790 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

         52,697.50

28 เคร่ืองมือปากคีบจบัและตัดเนื้อเยื่อ 

ขนาด ๕ มม. จ านวน ๔๐ ชิ้น

            240,544              240,544 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 239,680 

บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน 239,680 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

         47,936.00



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

29 อุปกรณ์ดูดพ่นสารละลายพร้อม

ปลายจี้แบบตะขอจ านวน ๔๐ ชิ้น

            253,205              253,205 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 252,520 

บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน 252,520 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

         50,504.00

30 ตลับบรรจลุวดไททาเนียมเย็บ

เนื้อเยื่อ จ านวน ๒๕๐ ชิ้น

            524,300              534,300 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 524,250 

บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน 524,250 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

        112,000.00

31 ตลับบรรจลุวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ 

ในการผ่าตัดผ่านกล้อง 

จ านวน ๓๐๐ ชิ้น

          1,576,530           1,576,530 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 1,572,900

 บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน 1,572,900 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

        162,000.00

32 ตลับบรรจลุวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ 

ในการผ่าตัดผ่านกล้อง ขนาด ๔๕ 

มม จ านวน ๒๐๐ ชิ้น

          2,160,000           2,160,000 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 

๒,๑๕๙,๒๐๐ บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน ๒,๑๕๙,๒๐๐ 

บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

        522,000.00

33 ชุดพ่นยา NO.8900 A ผู้ใหญ่               97,200               97,200 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท ย.ุพ.ี เมดิคอล 

ซอลเตอรื จ ากัด เสนอ

ราคา 97,200 บาท

บริษัท ย.ุพ.ี เมดิคอล 

ซอลเตอรื จ ากัด เสนอ

ราคา 97,200 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071472

ลว. 10 เมษายน 2561

34 ตลับบรรจลุวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ 

ในการผ่าตัดผ่านกล้อง ขนาด 60 มม

 จ านวน ๒๐๐ ชิ้น

          2,160,000           2,160,000 ประกวดราคา 

(e-bidding)

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เสนอราคา 

๒,๑๕๙,๒๐๐ บาท

 - บริษัท ฟาโวริกา 

จ ากัด 

เป็นเงิน ๒,๑๕๙,๒๐๐ 

บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

102/2561

ลว. 10 เมษายน

2561

        522,000.00



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

35 1. ลูกประคบสมุนไพร

2. สมุนไพร

              99,600               99,600 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

สหกรณ์บริการสรรพ

สิทธปิระสงค์ จ ากัด 

เสนอราคา 99,600 

บาท

สหกรณ์บริการสรรพ

สิทธปิระสงค์ จ ากัด 

เสนอราคา 99,600 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PJ61071499

ลว. 20 เมษายน 2561

36 เคร่ืองช่วยหายใจควบคุมปริมาตร

และความดันชนิดเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  

 จ านวน  ๑ เคร่ือง

            198,000              198,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1. บริษัท โซวคิ  จ ากัด

 447,000 บาท 

2.บริษัท ออริจเินเตอร์

 จ ากัด  450,000 บาท

  บริษัท โซวคิ จ ากัด

ราคาที่ซ้ือ 447,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

103/2561 

ลว. 23 เมษายน 2561

         3,000

37 เคร่ืองปรับความเข้มข้นออกซิเจน

พร้อม (Oxygen low flow meter 

และoxygen flow meter)  จ านวน

 20 เคร่ือง

          1,500,000           1,500,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1. บริษัท เอิร์ธ ไลน์

จ ากัด 1,500,000 บาท 

2.บริษัท เมดิก ไลฟ์ 

จ ากัด  1,560,000 บาท

 บริษัท โซวคิ จ ากัด/

ราคาที่ซ้ือ 1,425,000 

บาท บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

104/2561 

ลว. 23 เมษายน 2561

       75,000



ล ำดับ

ที่
งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

38 เคร่ืองช่วยหายใจความถี่สูงส าหรับ

ทารกแรกเกิด พร้อมอุปกรณ์  

จ านวน 1 เคร่ือง

          1,900,000           1,900,000 ประกวดราคา     

e-bidding

1. บริษัท ซายน์ เอ็นจิ

เนียร์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด 1,900,000

 บาท 

2.บริษัท โซล เมดิคอล

 จ ากัด  2,000,000 

บาท

 บริษัท ซายน์ เอ็นจิ

เนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 

1,830,000 บาท บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

105/2561

 ลว. 23 เมษายน 2561

       70,000

39 ท่อต่อหลอดเลือดด าชนิดเข้าทางขา

เคลือบสารเมดา

              17,000               17,000 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท เดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 17,000 

บาท

บริษัท เดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 17,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

PY61070370

ลว. 18 เมษายน 2561

40 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า  

จ านวน 1 เครือง

            410,000              410,000 ตกลงราคา 1. บริษัท ไท คูณ เมดิ

คอล  จ ากัด 410,000

 บาท 

2.บริษัท อีฟอร์แอล 

เอม จ ากัด (มหาชน)  

450,000 บาท

 บริษัท ไท คูณ เมดิคอล

  จ ากัด ราคาที่ซ้ือ 

400,000 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

106/2561 

 ลว. 23 เมษายน 2561

       10,000

41 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 

เฟท  จ านวน 1 เครือง

            500,000              500,000 ประกวดราคา 

(e-bidding)

1. บริษัท โซวคิ จ ากัด 

เสอนราคา  497,000 

บาท 

บริษัท โซวคิ จ ากัด 

เสอนราคา  497,000 

บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

103/2561  

ลว. 23 เมษายน 2561

         3,000

42 สายลวดน าสายสวนขยายหลอด

เลือดแดง ส่วนปลาย

          16,800.00           16,800.00 เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกิน 5 แสนบาท)

บริษัท บอสตัน ไซ

เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา

 16,800 บาท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ

ฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด

 เสนอราคา 16,800 บาท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

QO61070296

ลว. 30 เมษายน 2561


