
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 น้้ำยำแช่ชิ้นเนื้อ ขนำดบรรจุ ๕,๐๐๐ ml. จ้ำนวน 
๒,๘๘๐ แกลลอน

892,800 892,800 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เอส แอนด์ ทซีู ซัพ
พลำย ๘๖๔,๐๐๐ บำท
2.หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด โปร-แอมไบโอเทค 
๘๗๘,๔๐๐ บำท
3.บริษทั ซุปเปอร์ริช แคปปติอล จ้ำกัด
๘๘๗,๐๔๐ บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด เอส 
แอนด์ ทซีู ซัพพลำย 

๘๖๔,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

511/25๖๐
๙ สิงหำคม

25๖๐

2 น้้ำยำตรวจวิเครำะหส์ำรชีวเคมี และระดับยำในเลือด
และปสัสำวะด้วยเครื องอัตโนมัติ จ้ำนวน ๖ ชนิด

6,096,860 6,096,860 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง 
๖,๐๖๖,๙๐๐ บำท
2.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
๖,๐๙๖,๘๖๐ บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ดรัก 
เทสทต้ิ์ง  

๖,๐๖๖,๖๒๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

512/25๖๐
๙ สิงหำคม

25๖๐

3 ถุงเก็บเกล็ดโลหติ Amicus Aphaeresis kit
 จ้ำนวน 500 ชุด

3,103,000 3,103,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เมดิก้ำแคร์ จ้ำกัด
3,103,000 บำท

บริษทั เมดิก้ำแคร์ จ้ำกัด
3,103,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

513/25๖๐
10 สิงหำคม

25๖๐

4 น้้ำยำตรวจ thyroid / intact parathyroid 
hormone และน้้ำยำตรวจ cardiac marker ใน
เลือดด้วยเครื องอัตโนมัติ 
จ้ำนวน ๗ ชนิด

10,815,132 10,815,132 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ำกัด
๑๐,๘๐๔,๘๖๐  บำท
2.หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๑๐,๘๑๕,๑๓๒  บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ้ำกัด
๑๐,๘๐๔,๘๖๐  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

533/25๖๐
18 สิงหำคม

25๖๐

5 สำยสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้ำใช้เพื อเพิ ม
สมรรถภำพหวัใจ (Intra-Aortic Balloon Catheter) 
จ้ำนวน ๑๕๐ ชุด

4,170,000 4,170,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) จ้ำกัด
4,167,๐๐๐  บำท
2.บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั น จ้ำกัด
4,170,000  บำท

บริษทั เกทท์งิเก (ไทย
แลนด์) จ้ำกัด

4,167,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

536/25๖๐
18 สิงหำคม

25๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน สิงหำคม 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่31 สิงหำคม 2560



6 ตลับผงหมึก CE285A  จ้ำนวน 600 กล่อง 1,029,000 1,029,000 วิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

1. บริษทั อินเตอร์ คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส 
แอนด์ เทคโนโลยี จ้ำกัด
102,000 บำท
2.บริษทั เอสทมีคอมพวิเตอร์ ช๊อป จ้ำกัด
411,000 บำท
3. ร้ำน ลัคกีเ้ครื องเขียน 
1,260,000 บำท
4.หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี.เอส.โทนเนอร์
147,660 บำท

บริษทั อินเตอร์ 
คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส 
แอนด์ เทคโนโลยี จ้ำกัด

102,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

537/25๖๐
18 สิงหำคม

25๖๐

7 ตลับผงหมึก CF280XC จ้ำนวน 960 กล่อง 3,148,800 3,148,800 วิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

1. บริษทั อินเตอร์ คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส 
แอนด์ เทคโนโลยี จ้ำกัด
331,200 บำท
2.หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด ซี.เอส.โทนเนอร์
503,328 บำท
3.บริษทั พกิเซอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
1,440,000 บำท
4. บริษทั พี.เจ. คอมพวิเตอร์ จ้ำกัด
768,000 บำท
5.บริษทั มีซัพพอร์ต จ้ำกัด

บริษทั อินเตอร์ 
คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส 
แอนด์ เทคโนโลยี จ้ำกัด

331,200 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

537/25๖๐
18 สิงหำคม

25๖๐



8 ตลับผงหมึก CF279A จ้ำนวน 240 กล่อง 477,600 477,600 วิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

1. บริษัท อนิเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ แอนด์ 
เทคโนโลย ีจำ้กดั
58,800 บำท
2.ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กดั ซี.เอส.โทนเนอร์
120,696 บำท
3.บริษัท ชบำ โอเอ จำ้กดั
465,360 บำท
4.บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำ้กดั
168,000 บำท
5.บริษัท มซัีพพอร์ต จำ้กดั
156,000 บำท
6.บริษัท ออ้ย เค เช จำ้กดั
438,000 บำท
7 ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กดั อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เทเลคอมเซอร์วสิ 359,760 บำท
8.ห้ำงหุ้นส่วนจำ้กดั บีพี เฟิร์ส ซัพพลำยเออร์ 
228,000 บำท
9 บริษัท เอสทีมคอมพิวเตอร์ ชอ๊ป จำ้กดั
208,800 บำท
10.ร้ำน ลัคกี้เครื องเขยีน
432,000 บำท

บริษทั อินเตอร์ 
คอมพวิเตอร์ เซอร์วิส 
แอนด์ เทคโนโลยี จ้ำกัด

58,800 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

537/25๖๐
18 สิงหำคม

25๖๐

9 สำยสวนหลอดเลือดหวัใจแก้ไขอุดตันด้วยกำรดูดลิ ม
เลือด จ้ำนวน 300 ชุด

4,392,000 4,392,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ไทย เมด-เทค จ้ำกัด
4,392,๐๐๐ บำท

บริษทั ไทย เมด-เทค จ้ำกัด
4,392,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

543/25๖๐
22 สิงหำคม

25๖๐

๑ ชุดเครื องล้ำงอุปกรณ์ส่องตรวจกระเพำะอำหำรและ
ล้ำไส้                 จ้ำนวน ๑ เครื อง

         395,000          395,000  ตกลงรำคำ 1. บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด 394,000
 บำท 
2. บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ้ำกัด   
395,000  บำท

 บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ 
จ้ำกัด/รำคำที ซ้ือ       

390,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

514/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒ รถขับเคลื อนไฟฟำ้ชนิดนั งขับส้ำหรับจ่ำยกลำงหอ้ง
ผ่ำตัด จ้ำนวน  2  คัน

         300,000          300,000  ตกลงรำคำ 1. บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ้ำกัด 288,000
 บำท 
2. บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ้ำกัด   
310,000  บำท

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ 
จ้ำกัด/รำคำที ซ้ือ 
280,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

515/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560



๓ โต๊ะวำงคอมพวิเตอร์ ยำว ๑.๐๐ เมตร  จ้ำนวน ๑๕ 
ตัว

           23,850            23,850  สอบรำคำ 1. บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 
20,865 บำท 
2. ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  22,350  
บำท                       
3. ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์  23,250  
บำท

 บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์  
จ้ำกัด/รำคำที ซ้ือ       

20,865   บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

516/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๔ โต๊ะวำงคอมพวิเตอร์ ยำว ๑.๕๐ เมตร จ้ำนวน ๖ ตัว            11,232            11,232  สอบรำคำ 1.บริษทัแจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 12,840 
 บำท 
2.ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 14,700 บำท

บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์  
จ้ำกัด/รำคำที ซ้ือ       

11,232   บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

516/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๕ ตู้เหล็กเก็บเอกสำร บำนประตูเปดิ-ปดิ สูง ๖ ฟตุ  
จ้ำนวน ๙ ตู้

           30,600            30,600  สอบรำคำ 1.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ๒๕,๗๔๐ บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  ๒๖,๑๐๐ 
บำท                      
3.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ ๒๖,๕๓๒ 
บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ิง 1988 จ้ำกัด 
 ๓๔,๒๐๐ บำท

 ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ ๒๕,๗๔๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

517/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๖ ตู้ใส่แฟม้ 40 ช่อง (เหมือน OPD.GP.)  จ้ำนวน ๒ ตู้              6,800              6,800  สอบรำคำ 1.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 5,900 บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  5,900 บำท
 3.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 5,900 
บำท 

 ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 5,700 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

517/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๗ ตู้ locker ๙ ช่อง จ้ำนวน ๕ ตู้            29,450            29,450  สอบรำคำ 1.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 25,850 บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  26,000 
บำท
3.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 26,000 
บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ิง 1988 จ้ำกัด 
 ๓๔,๒๐๐ บำท

 ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 25,850 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

517/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560



๘ ตู้เหล็ก ๓ ฟตุ กระจกบำนเลื อน จ้ำนวน ๓๖ ตู้            80,280            80,280  สอบรำคำ 1.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ ๖๘,๐๔๐ 
บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  ๖๘,๔00 
บำท                      
3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ๗๑,๒๘๐ บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ิง 1988 จ้ำกัด 
 ๙๑,๘๐๐ บำท

ร้ำนศรีอุปลีสำน
เฟอร์นิเจอร์/รำคำที ซ้ือ 
๖๘,๐๔๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

518/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๙ ตู้เหล็ก ๓ ฟตุ บำนทบึ  จ้ำนวน ๗ ตู้            13,930            13,930  สอบรำคำ 1.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ ๑๒,๔๖๐ 
บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  ๑๒,๖๐๐ 
บำท                      
3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ๑๓,๒๓๐ บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ิง 1988 จ้ำกัด 
 ๑๗,๑๕๐ บำท

 ร้ำนศรีอุปลีสำน
เฟอร์นิเจอร์/รำคำที ซ้ือ 
๑๒,๔๖๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

518/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๐ ตู้ไม้วำงรองเทำ้ ๕ ชั้น มีฝำปดิเปดิ   จ้ำนวน ๑๗ ตู้            30,430            30,430  สอบรำคำ 1.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 16,813 
บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 25,500 
บำท 3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ๒๙,๔๑๐
 บำท 

 ร้ำนศรีอุปลีสำน
เฟอร์นิเจอร์/รำคำที ซ้ือ 
16,813 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

518/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๑ ตู้ locker ๑๘ ช่อง  จ้ำนวน ๑๗ ตู้          122,910          122,910  สอบรำคำ 1.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 100,113
 บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  101,150 
บำท                      
3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 102,170 
บำท 

 ร้ำนศรีอุปลีสำน
เฟอร์นิเจอร์/รำคำที ซ้ือ 
100,113 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

518/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๒ ตู้ locker ๑๒ ช่อง จ้ำนวน ๑๐ ตู้            64,000            64,000  สอบรำคำ 1.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 51,880 
บำท 
2.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 53,700บำท  
   3.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 54,000 
บำท 

 ร้ำนศรีอุปลีสำน
เฟอร์นิเจอร์/รำคำที ซ้ือ 
51,880 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

518/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๓ โต๊ะท้ำงำนเหล็ก ขนำด ๓.๕ ฟตุ จ้ำนวน ๑๕ ตัว            54,405            54,405  สอบรำคำ 1.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 44,250 บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 50,850 บำท
3.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ีง 1988 จ้ำกัด
 67,500 บำท 

ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ / 
รำคำที ซ้ือ 44,250 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

519/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560



๑๔ โต๊ะท้ำงำนเหล็ก  ขนำด ๔ ฟตุ  จ้ำนวน ๖ ตัว            26,700            26,700  สอบรำคำ 1.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 18,300 บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  21,540 
บำท 
3. บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ีง 1988 จ้ำกัด
 27,000 บำท 

 ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 18,300 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

519/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๕ เก้ำอีจ้ัดเล้ียง จ้ำนวน ๑๕๕ ตัว          155,000          155,000  สอบรำคำ 1.ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 60,140 บำท 
2.บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 
64,681.50 บำท           
3.บริษทั บี.บ ีเค อินดัสทรี จ้ำกัด 
74,400 บำท 

 ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 60,140 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

519/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๖ ตู้ locker ๓ ช่อง  จ้ำนวน ๒ ตู้            10,140            10,140  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 9,000 บำท 
2.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 50,850 
บำท                      

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 9,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๗ ตู้เหล็ก ๔ ล้ินชักสูง  จ้ำนวน ๘ ตู้            23,880            23,880  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ๒๐,๔๐๐บำท 
2.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ ๒๒,๑๕๒ 
บำท                      
3. ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ๒๒,๗๒๐ บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ีง 1988 จ้ำกัด
 ๒๙,๒๐๐ บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ ๒๐,๔๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๘ ตู้เหล็กเก็บเอกสำร ๓ ฟตุ ข้ำงหนึ งเปน็ล้ินชัก ๘ ชั้น 
อีกข้ำงหนึ งเปน็บำนเปดิ-ปดิ จ้ำนวน ๙ ตู้

           36,306            36,306  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ๓๐,๑๕๐ 
บำท 
2.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ ๓๓,๑๖๕ 
บำท                         
3. ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ ๓๔,๔๗๐บำท 

ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 30,150 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๑๙ ตู้เหล็ก ๑๕ ล้ินชัก  จ้ำนวน ๑๕ ตู้            55,500            55,500  สอบรำคำ  1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ ๓๗,๕๐๐ 
บำท                         
2.ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ ๓๘,๘๕๐ 
บำท 
3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์  ๓๙,๓๐๐ บำท
 4. บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ีง 1988 
จ้ำกัด 52,500 บำท 

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ ๓๗,๕๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560



๒๐ ตู้เส้ือผ้ำเหล็ก ๒ บำน จ้ำนวน ๔ ตู้            15,200            15,200  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  15,200 
บำท 
2.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์  16,280 บำท
 3. ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ ๒๒,๐๐๐
 บำท 

ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 15,200 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๑ ตู้ลอยอลูมิเนียม ขนำด  ๑๕๐x๕๐x๔๐              
จ้ำนวน ๑๗ ตู้

           66,980            66,980  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 56,100 
บำท 
2. ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์  58,480 
บำท3. ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 
64,600บำท 

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 56,100 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๒ ตู้เหล็ก ๔ ฟตุ กระจกบำนเลื อน  จ้ำนวน ๓๒ ตู้          124,800          124,800  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 67,200 
บำท 
2. ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์  76,640
 บำท                        
3. ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 78,080 บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ิง 1988 จ้ำกัด
 104,000 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 67,200 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๓ ตู้เหล็ก ๕ ฟตุ กระจกบำนเลื อน  จ้ำนวน ๒๕ ตู้          109,500          109,500  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 68,750 
บำท 
2. ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 72,450 
บำท                     
3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 75,000 บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ิง 1988 จ้ำกัด
 100,000 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 68,750 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๔ ตู้เหล็ก ๔ ฟตุ บำนทบึ จ้ำนวน ๔ ตู้            10,640            10,640  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 8,000 บำท
 2. ร้ำนศรีอุปลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 9,600 
บำท 
3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 9,000 บำท 
4.บริษทั เจริญใจดี    เทรดด้ิง 1988 
จ้ำกัด 12,400 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 8,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

520/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๕ เก้ำอีบ้นุวมมีล้อเลื อนมีพนักพงิมีที วำงแขน จ้ำนวน 
๗๖ ตัว

         129,200          129,200  สอบรำคำ 1.บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ีง 1988 จ้ำกัด
 125,400 บำท               
2. ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 181,640 
บำท

บริษทั เจริญใจดี เทรดด้ีง 
1988 จ้ำกัด/รำคำที ซ้ือ 

125,400 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

521/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560



๒๖ รถเข็น ๒ ชั้น ขนำด  ๕๐x๙๕x๘๐ ซม.  จ้ำนวน ๑๘
 คัน

         162,000          162,000  สอบรำคำ 1.บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียริ ง จ้ำกัด 
117,000 บำท                        
2.บริษทั ณรงค์ศักด์ิ ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ 
จ้ำกัด 133,200 บำท      
3. บริษทั กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด
 169,200 บำท

 บริษทั แอมเมท เอ็นจิ
เนียริ ง จ้ำกัด/รำคำที ซ้ือ 

117,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

522/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๗ รถฉุกเฉิน ๓  ชั้น จ้ำนวน ๔ คัน            31,600            31,600  สอบรำคำ 1.บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียริ ง จ้ำกัด 
36,000 บำท                        
2.บริษทั ณรงค์ศักด์ิ ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ 
จ้ำกัด 39,200 บำท      
3. บริษทั กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด
 43,600 บำท

 บริษทั แอมเมท เอ็นจิ
เนียริ ง จ้ำกัด/รำคำที ซ้ือ 
36,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

522/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๘ โต๊ะประชุมพบัขำได้ ขนำด ๑.๒๐ เมตร จ้ำนวน ๑๖ 
ตัว

           19,040            19,040  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 15,200 
บำท2.ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 15,840 
บำท 3. บริษทั บี.บ ีเค อินดัสทรี จ้ำกัด 
16,800 บำท 
4. บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 
20,544 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 15,200 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

523/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๒๙ โต๊ะประชุมพบัขำได้ ขนำด ๑.๕๐ เมตร จ้ำนวน ๖ ตัว              7,740              7,740  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 6,000 บำท
 2.ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 6,540 บำท 
 3. บริษทั บี.บ ีเค อินดัสทรี จ้ำกัด 
6,960 บำท                       
4. บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 
10,272 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 6,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

523/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๓๐ โต๊ะประชุมพบัขำได้ ขนำด ๑.๘๐ เมตร จ้ำนวน ๑๖ 
ตัว

           16,800            16,800  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 16,000 
บำท2.ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 19,680 
บำท 
3. บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 
10,272 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 16,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

523/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๓๑ โต๊ะไม้โค้งรูปตัว L ส้ำหรับพยำบำลนั งซักประวัติ 
ขนำด กว้ำง ๖๐ x ยำว ๒๖๐ x สูง ๗๕ ซม. จ้ำนวน 
 ๒  ตัว

             6,400              6,400  สอบรำคำ 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 5,180 บำท 
 2.ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 7,400 บำท  
 3. บริษทั แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ้ำกัด 5,992
 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 5,180 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

523/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560



๓๒ เก้ำอีน้ั งรอตรวจแถวละ ๔ ตัว    (เก้ำอีผู้้ปว่ย) จ้ำนวน
 107 ตัว          342,400          342,400  สอบรำคำ

1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 267,500 
บำท                       
2.ร้ำนโมเดิรน์เฟอร์นิเจอร์ 347,750 บำท

 ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์/
รำคำที ซ้ือ 267,500 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

523/2560
ลงวันที  10 

สิงหำคม 2560

๓๓ ทอ่บรรจุอ๊อกซิเจนทำงกำรแพทย์ ชนำด 6 คิว 
พร้อมบรรจุแก๊ส จ้ำนวน 114 ทอ่          487,920          487,920  ตกลงรำคำ

หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด อุบลออกซเย่นเทรดด้ิง หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด อุบล
ออกซเย่นเทรดด้ิง เสนอ
รำคำ 487,920 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

525/2560
ลงวันที  15 

สิงหำคม 2560

๓๔ รถเข็น ๒ ชั้น มีตะกร้ำ จ้ำนวน ๑๑ คัน          104,500          104,500  สอบรำคำ 1.บริษทั ณรงค์ศักด์ิ ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ 
จ้ำกัด 92,400 บำท          
2.บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียริ ง จ้ำกัด 
104,500 บำท                 
3.บริษทั กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด
 106,700 บำท

 บริษทั ณรงค์ศักด์ิ 
ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด/
รำคำที ซ้ือ 92,400 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

534/2560
ลงวันที  18 

สิงหำคม 2560

๓๕ รถฉีดยำ จ้ำนวน ๑๖ คัน            99,200            99,200  สอบรำคำ 1.บริษทั ณรงค์ศักด์ิ ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ 
จ้ำกัด 75,200  บำท         
2.บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียริ ง จ้ำกัด 
80,000 บำท                 
3.บริษทั กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด
 84,800 บำท

 บริษทั ณรงค์ศักด์ิ 
ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด/
รำคำที ซ้ือ 75,200  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

534/2560
ลงวันที  18 

สิงหำคม 2560

๓๖ บนัไดสแตนเลส ๑ ขัน้ ส้ำหรับขึน้เตียง จ้ำนวน ๑๗ 
ตัว

           25,500            25,500  สอบรำคำ 1.บริษทั ณรงค์ศักด์ิ ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ 
จ้ำกัด 12,580  บำท         
2.บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียริ ง จ้ำกัด 
17,000 บำท                 
3.บริษทั กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด
 13,600 บำท

 บริษทั ณรงค์ศักด์ิ 
ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ้ำกัด/
รำคำที ซ้ือ 12,580  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

534/2560
ลงวันที  18 

สิงหำคม 2560

1 จำ้งปรับปรุงส้ำนักงำนSTEMIอำคำรสงฆอ์ำพำธ ชั้น3 ตำม
แบบเลขที  42/58

            119,600             119,600 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนโควจงิฮง เสนอรำคำ 119,000 บำท   
2.ร้ำนทรัพยรุ่์งวรรณ เสนอรำคำ 119,400 
บำท  3.ร้ำนฐำนะเจริญ เสนอรำคำ 119,500 
บำท

1.ร้ำนโควจงิฮง เสนอรำคำ 
119,000 บำท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

204/2560 ลว.
3 ก.ค.2560

2 จำ้งเหมำซ่อมและเปลี ยนอะไหล่เครื อง
ปรับอำกำศขนำด350,000BTU
จำ้นวน  ๑  เครื อง ติดตต้ัง ณ ห้อง
ผู้ป่วยหนักอำยรุกรรม1ทิศเหนือ

            183,650             183,650 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนวฒันำแอร์    เสนอรำคำ
  ๑๘๓,๖๕๐   บำท
2. ร้ำนมนตรีแอร์    เสนอรำคำ 
 ๑๘๙,๗๕๐   บำท

ร้ำนวฒันำแอร์    เสนอรำคำ  
180,000 บำท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

206/2560 ลว.
12ก.ค.60



3 จำ้งปรับปรุงผนังห้องน้้ำ อำคำร 
50พรรษำฯชั้น2 ตำมแบบเลขที 
003/59

            161,000             161,500 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนเอ-อำร์ อบุล เสนอรำคำ 161,000 บำท 
  2.ร้ำนโควจงิฮง เสนอรำคำ 161,300 บำท  
3.ร้ำนรุ่งวรรณ เสนอรำคำ 161,500 บำท

1.ร้ำนเอ-อำร์  อบุล เสนอรำคำ
 161,000 บำท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

209/2560 
ลวท. 25ก.ค.60

4 จำ้งปรับปรุงและกอ่สร้ำงห้องเจำะ
เลือดอำคำรวชิติ ชั้น1ตำมแบบเลขที 
052/59

         2,210,000          2,324,500 e-bidding 1.หจก.บุญฟ้ำพัฒนำ    เสนอรำคำ
  2,220,000   บำท
2. บ.ออล์ โฮม แพลนเนอร์ จำ้กดั   เสนอรำคำ 
 2,246,100   บำท

หจก.บุญฟ้ำ พัฒนำ   เสนอ
รำคำ  2,210,000 บำท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

213/2560 
ลวท.7 สค.60

5 จำ้งกอ่สร้ำสงและปรับปรุงห้องน้้ำบริเวณหน้ำอำคำร5ตำม
แบบเลขที 23/58

            822,000             946,700 e-bidding 1.หจก.บุญฟ้ำพัฒนำ    เสนอรำคำ
  824,150   บำท
2. หจก.ส.ส.กตัญญูกอ่สร้ำง   เสนอรำคำ 
 826,700   บำท

หจก.บุญฟ้ำ พัฒนำ   เสนอ
รำคำ  824,150 บำท

มคุีณสมบัติถกูต้อง
ครบถว้นและเป็นผู้
เสนอรำคำต ้ำสุด

216/2560 
ลวท.15 สค.60




