
ล ำดั
บ

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ
(บำท)

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 ชุดส ำหรับเปล่ียนถำ่ยพลำสมำ  จ ำนวน 300
 ชุด

๑,๘๖๑,๘๐๐ ๑,๘๖๑,๘๐๐ สอบรำคำ 1. บริษัท เมดิกำ้แคร์ จ ำกดั  
เสนอรำคำ ๑,๘๖๑,๘๐๐ บำท
2. บริษัท ดีเจน ซัพพลำย จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๑,๙๒๖,๐๐๐ บำท

บริษัท เมดิกำ้แคร์ 
จ ำกดั  รำคำที่ซ้ือ 
๑,๘๖๑,๘๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

571/25๖๐
ลว. 12 กนัยำยน

25๖๐

2 ขอบล้ินหัวใจเทียมแบบ Composite จ ำนวน
 60 ชิ้น

๑,๐๖๙,๕๐๐ ๑,๐๖๙,๕๐๐ สอบรำคำ บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกดั  เสนอ
รำคำ  1,069,500 บำท

บริษัท ฟำโวริกำ จ ำกดั 
 รำคำที่ซ้ือ  972,000

  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

573/25๖๐
ลว. 14 กนัยำยน

25๖๐

3 ชุดน้ ำยำตรวจหำปริมำณไวรัสเอชไอวีใน
กระแสเลือด (Real Time HIV kit) จ ำนวน 
7,200 คร้ัง

๘,๐๑๐,๕๐๔ ๘,๐๑๐,๕๐๔ ประกวดรำคำ
 e-bidding

1. บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๘,๐๑๐,๒๓๔ บำท
2. บริษัท บีซีซี เอม็ดีเอก็ซ์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๘,๐๘๙,๒๐๐ บำท

บริษัท บีซีซี เอม็ดีเอก็ซ์
 จ ำกดั รำคำที่ซ้ือ 
๘,๐๐๖,๔๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

585/25๖๐
ลว. 18 กนัยำยน

2560

4 ชุดน้ ำยำตรวจหำปริมำณไวรัสเอชบีวีใน
กระแสเลือด (Real Time HBV kit) จ ำนวน
 2,880 คร้ัง

๔,๒๓๐,๐๐๐ ๔,๒๓๐,๐๐๐ ประกวดรำคำ
 e-bidding

1. บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๔,๒๓๐,๐๐๐ บำท
2. บริษัท บีซีซี เอม็ดีเอก็ซ์ จ ำกดั 
 เสนอรำคำ ๔,๒๘๓,๔๒๔ บำท

บริษัท คิว ไบโอซำยน์ 
จ ำกดั รำคำที่ซ้ือ 
๔,๒๓๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

585/25๖๐
ลว. 18 กนัยำยน

2560

5 ชุดน้ ำยำตรวจจ ำแนกชนิดเชื้อ 
Mycobacterium spp. ด้วยวิธีทำงโมเล
กลุำร์ (Myco ID) จ ำนวน 1,440 คร้ัง

๑,๑๙๑,๖๐๐ ๑,๑๙๑,๖๐๐ ประกวดรำคำ
 e-bidding

1. บริษัท วำยดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
๑,๑๙๑,๖๐๐ บำท
2. บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๑,๓๒๐,๐๐๐  บำท

บริษัท วำยดี ไดซ์นอ
สติคส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั รำคำที่ซ้ือได้ 
๑,๑๙๑,๖๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

589/25๖๐
ลว. 19 กนัยำยน

2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันำยน 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่30 กันยำยน 2560



6 ขดสำยสวนเพื่อกำรขยำยหลอดเลือดโคโรนำ
ร่ีด้วยขดลวดเคลือบยำต้ำนกำรตีบซ้ ำ จ ำนวน
 300 ชุด

9,090,000 9,090,000 ประกวดรำคำ
 e-bidding

1.บริษัท โนวำเฮลท์ เทคโนโลยี่ส์
 จ ำกดั เสนอรำคำ 9,090,๐๐๐ 
บำท
2. บริษัท แอลบี เฮ็ลธแคร์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 9,900,๐๐๐  บำท

บริษัท โนวำเฮลท์ เทค
โนโลยี่ส์ จ ำกดั เสนอ

รำคำ 9,090,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

605/25๖๐
ลว. 26 กนัยำยน

2560

7 ชุดให้สำรละลำยทำงหลอดเลือดด ำ ขนำด 
22g x 3/4" ส ำหรับผู้ป่วยเคมีบ ำบัด จ ำนวน
 890 ชิ้น

178,000 178,000 ตกลงรำคำ 1. บริษัท ดีเคเอสแอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
190,460 บำท
2. บริษัท ดิสโป-เมด จ ำกดั เสนอ
รำ 178,000 บำท

บริษัท ดิสโป-เมด จ ำกดั
 รำคำที่ซ้ือ 178,000 

 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

611/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

25๖๐

8 สำรเภสัชรังสี I-131 Capsule ควำมแรงรังสี
 31-50 จ ำนวน 20 เม็ด

87,000 87,000 ประกวดรำคำ
 e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 87,
๐๐๐ บำท  
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั  
เสนอรำคำ 92,๐๐๐  บำท

 บริษัท โกลบอล เมดิ
เคิล โซลูชั่น จ ำกดั 

รำคำที่ซ้ือ 87,๐๐๐ 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

612/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

9 สำรเภสัชรังสี I-131 Capsule ควำมแรงรังสี
 51-100 จ ำนวน 80 เม็ด

648,000 648,000 ประกวดรำคำ
 e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 648,
๐๐๐  บำท  
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั  
เสนอรำคำ 680,๐๐๐  บำท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น จ ำกดั รำคำที่
ซ้ือ648,๐๐๐  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

612/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๐ สำรเภสัชรังสี I-131 Capsule ควำมแรงรังสี
 101-150 จ ำนวน 100 เม็ด

1,175,000 1,175,000 ประกวดรำคำ
 e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 
1,175,000  บำท  
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั  
เสนอรำคำ 1,200,000  บำท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น จ ำกดั เสนอ
รำคำ 1,175,000  

บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

612/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๑ สำรเภสัชรังสี I-131 Capsule ควำมแรงรังสี
 151-200 จ ำนวน 50 เม็ด

780,000 780,000 ประกวดรำคำ
 e-bidding

1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 
780,000 บำท  
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั  
เสนอรำคำ 800,000 บำท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
 โซลูชั่น จ ำกดั รำคำที่
ซ้ือ 780,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

612/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560



๑๒ เคร่ืองผลิตสำรกมัมันตรังสีเทคนีเซียม 
(Tc-99m Generator ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20
 GBq) จ ำนวน 26 เคร่ือง

1,507,844 1,507,844  สอบรำคำ 1. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,652,508  บำท
2. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,690,000 บำท

บริษัท ไบโอจนีีเทค 
จ ำกดั รำคำที่ซ้ือ 

1,507,844   บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

613/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๓ วัสดุอำหำรส ำหรับใช้ประกอบเล้ียงผู้ป่วยใน
โรงพยำบำล ประเภทที่ 1. เนือ้สัตว์ จ ำนวน 
84 รำยกำร

๘,๒๔๘,๓๔๐ ๘,๒๔๘,๓๔๐  ประกวด
รำคำ 

e-bidding

1. ร้ำนวรฉตัร เสนอรำคำ 
๖,๙๖๙,๔๐๐  บำท
2. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ตองอบูิส
เนส เสนอรำคำ ๗,๐๒๖,๐๕๐ 
บำท
3. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั รัตธรรม 
เสนอรำคำ ๗,๕๖๗,๕๕๐ บำท
4. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อบุลเลิศ
ไพศำล   เสนอรำคำ 

ร้ำนวรฉตัร รำคำที่ซ้ือ 
๖,๙๖๙,๔๐๐  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

614/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๔ วัสดุอำหำรส ำหรับใช้ประกอบเล้ียงผู้ป่วยใน
โรงพยำบำล ประเภทที่ 2. ของแห้ง จ ำนวน
 118 รำยกำร

๑๑,๕๗๕,๔๓๔ ๑๑,๕๗๕,๔๓๔  ประกวด
รำคำ 

e-bidding

1. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ตองอบูิส
เนส เสนอรำคำ ๘,๙๙๕,๘๓๕ 
บำท
2. ร้ำนวรฉตัร  เสนอรำคำ 
๙,๗๗๑,๐๑๐ บำท
3. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อบุลเลิศ
ไพศำล  เสนอรำคำ ๙,๘๔๐,๐๐๐
 บำท
4. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั รัตธรรม  

 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ตอง
อบูิสเนส รำคำที่ซ้ือ 
8,990,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

615/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๕ ผ้ำดิบสีขำวไม่ฟอกสีพิมพ์ตรำโรงพยำบำล 
หน้ำกว้ำง 63 นิว้ จ ำนวน 13,500 หลำ

๔๘๕,๘๖๕ ๔๘๕,๘๖๕  ตกลงรำคำ 1. บริษัท ว.ีเค.กำรทอ จ ำกดั  
เสนอรำคำ ๔๘๕,๘๖๕ บำท
2. บริษัท  แฟนซี  อตุสำหกรรม
กำรทอ  จ ำกดั  เสนอรำคำ 
๕๗๐,๐๐๐ บำท
3. บริษัท ไทยพำรำไดซ์ อำร์ที
แซนส์ จ ำกดั เสนอรำคำ 

บริษัท ว.ีเค.กำรทอ 
จ ำกดั  เสนอรำคำ 
๔๘๕,๘๖๕ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

616/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560



๑๖ ชุดน้ ำยำตรวจยนืยนักำรติดเชื้อไวรัสเอดส์ 
จ ำนวน 20,000 คร้ัง

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  ประกวด
รำคำ 

e-bidding

1. บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท
2. บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกดั  
เสนอรำคำ ๑,๒๔๐,๐๐๐ บำท

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

รำคำที่ซ้ือ ๑,๒๐๐,๐๐๐
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

617/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๗ ชุดน้ ำยำตรวจยนืยนักำรติดเชื้อไวรัสตับ
อกัเสบชนิด ซี จ ำนวน 20,000 คร้ัง

๒,๖๓๒,๒๐๐ ๒,๖๓๒,๒๐๐  ประกวด
รำคำ 

e-bidding

๑. บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
๒,๖๓๒,๒๐๐ บำท
2. บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกดั  
เสนอรำคำ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บำท

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เสนอรำคำ 
๒,๖๓๒,๒๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

617/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๘ ชุดน้ ำยำตรวจยนืยนักำรติดเชื้อไวรัสตับ
อกัเสบชนิด บี จ ำนวน 20,000 คร้ัง

๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐  ประกวด
รำคำ 

e-bidding

1. บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
๙๖๐,๐๐๐  บำท
2. บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บำท

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๙๖๐,๐๐๐ 
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

617/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๑๙ ชุดน้ ำยำตรวจยนืยนักำรติดเชื้อซิฟิลิส 
จ ำนวน 20,000 คร้ัง

๖๕๑,๐๐๐ ๖๕๑,๐๐๐  ประกวด
รำคำ 

e-bidding

1. บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
๖๕๑,๐๐๐   บำท
2. บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ ๖๙๐,๐๐๐  บำท

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เสนอรำคำ ๖๕๑,๐๐๐  
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

617/25๖๐
ลว. 29 กนัยำยน

2560

๒๐ รถเขน็ของ ๒ ชั้น ขนำด ๔๕x๗๓.๕x๘๐ ซม.
 จ ำนวน ๔ คัน

        21,600         21,600  สอบรำคำ 1. บริษัท ณรงค์ศักด์ิ ครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ จ ำกดั 115,600 บำท 
2. บริษัท ณรงค์ศักด์ิ ครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ จ ำกดั   18,160  บำท
  3. บริษัท แอมเมท เอน็จเินียร่ิง
 จ ำกดั   20,800  บำท

บริษัท ณรงค์ศักด์ิ 
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ 
จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ  
15,600  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

569/2560
ลงวันที่ 12 

กนัยำยน 2560



๒๑ ชุดเคร่ืองมือผ่ำตัดกล่องเสียงส ำหรับใช้งำน
กบัเคร่ืองเลเซอร์             จ ำนวน ๑ เคร่ือง

   1,700,000    1,700,000  สอบรำคำ 1. บริษัท โกสินทร์ เวชภัณฑ์ 
จ ำกดั 1,695,000 บำท 
2. บริษัท มำร์ธำกรุ๊ป จ ำกดั 
1,699,000  บำท

บริษัท ซิโกสินทร์ 
เวชภัณฑ์ จ ำกดั/รำคำที่
ซ้ือ 1,695,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

570/2560
ลงวันที่ 12 

กนัยำยน 2560

๒๒ เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อน
ควำมถี่สูงชนิดหิว้ถอืหน้ำจอสัมผัส (Portable
 Echocardiography) จ ำนวน ๑ เคร่ือง

   3,000,000    3,000,000  ประกวดรำคำ 1. บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
2,990,000 บำท 
2. เมดิคอล อนิโนเวชั่น เทคโนโล
ยี่ จ ำกดั  2,995,000  บำท

 บริษัท ไอดีเอส เมดิ
คอล ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย)  จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ 
      2,990,000   

บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

580/2560
ลงวันที่ 18 

กนัยำยน 2560

๒๓ ตู้เยน็เกบ็น้ ำยำชนิด 2 ประตู (Refrigerate 
2 door)   จ ำนวน ๒ เคร่ือง

      396,000       396,000  สอบรำคำ 1.บริษัท เอม็ไพร์ ไซแอนติฟิค 
จ ำกดั 395,000  บำท 
2.บริษัท อนิเตอร์เทรด เอน็เตอร์
ไพรส์ จ ำกดั 396,000 บำท

บริษัท เอม็ไพร์           
ไซแอนติฟิค  จ ำกดั/

รำคำที่ซ้ือ 390,000  
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

581/2560
ลงวันที่ 10 

สิงหำคม 2560

๒๔ ตู้ดูดกล่ิน ควัน พร้อมท่อต่อออกภำยนอก
อำคำร (Fume Hood) จ ำนวน   ๑  เคร่ือง

      159,965       159,965  สอบรำคำ 1.บริษัท เอม็ไพร์ ไซแอนติฟิค 
จ ำกดั 159,000  บำท 
2.บริษัท อนิเตอร์เทรด เอน็เตอร์
ไพรส์ จ ำกดั 159,965 บำท

  บริษัท เอม็ไพร์         
  ไซแอนติฟิค  จ ำกดั/
รำคำที่ซ้ือ 159,000  
 บำทบำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

581/2560
ลงวันที่ 18 

กนัยำยน 2560

๒๕ เคร่ืองรัดห้ำมเลือดด้วยแรงดันลม โดยใช้
ไฟฟ้ำชนิด ๒ หัว จ ำนวน ๑ เคร่ือง

      450,000       450,000  สอบรำคำ 1.บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลำย จ ำกดั 435,000 บำท 
2.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ไทย 
อนิเตอร์คอร์ป  440,000 บำท  

 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิ
คอล ซัพพลำย จ ำกดั/
รำคำที่ซ้ือ 435,000 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

582/2560
ลงวันที่ 18 

กนัยำยน 2560
๒๖ เคร่ืองปัน่เหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด 

จ ำนวน ๒ เคร่ือง
   3,400,000    3,400,000  ประกวดรำคำ 1.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอน็.วำย.อำร์

     3,100,000 บำท 
2.บริษัท เอม็มีเน้นซ์ อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั  3,160,000 
บำท 3.บริษัท พ.ี ที. เอส. เอส. 
จ ำกดั  3,385,000 บำท

 .ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
เอน็.วำย.อำร์/รำคำที่ซ้ือ
 3,100,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

583/2560
ลงวันที่ 18 

กนัยำยน 2560



๒๗ เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้ำหัวใจ จ ำนวน 1 เคร่ือง       450,000       450,000  ตกลงรำคำ 1.บริษัท เอพี พลัส   เมดิคอล 
จ ำกดั     448,000 บำท 
2.บริษัท เมดิคอล อนิเตอร์เทค 
จ ำกดั  470,000 บำท

บริษัท เอพี พลัส       
เมดิคอล จ ำกดั/รำคำที่
ซ้ือ 448,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

584/2560
ลงวันที่ 18 

กนัยำยน 2560

๒๘ เคร่ืองกระตุ้นกล้ำมเนือ้ด้วยไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1
 เคร่ือง

      360,000       355,000  ตกลงรำคำ 1.บริษัท เอน็รำฟ-โนเนียส เมดิ
คอล อคิวิปเมนท์ จ ำกดั 
355,000 บำท
2.บริษัท เอรำวัณ ไฮเทค จ ำกดั 
380,000 บำท

บริษัท เอน็รำฟ-โนเนียส
 เมดิคอล อคิวิปเมนท์ 
จ ำกดั 355,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

591/2560
ลงวันที่ 19 

กนัยำยน 2560

๒๙ ชุดมอเตอร์ส ำหรับเจำะกระดูก  จ ำนวน 5 ชุด    1,590,000    1,590,000  สอบรำคำ 1. บริษัท ฟิวเจอร์    เมดิคอล 
ซัพพลำย จ ำกดั 1,585,000 
บำท 
2.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ไทย 
อนิเตอร์คอร์ป 1,589,000 บำท

  บริษัท ฟิวเจอร์       
เมดิคอล ซัพพลำย 
จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ 
1,580,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

592/2560
ลงวันที่ 19 

กนัยำยน 2560

๓๐ ตู้ locker ๑๘ ช่อง  จ ำนวน ๑๗ ตู้       122,910       122,910  สอบรำคำ 1.ร้ำนศรีอปุลีสำนเฟอร์นิเจอร์ 
100,113 บำท 
2.ร้ำนต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์  
101,150 บำท                    
  3.ร้ำนโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 
102,170บำท 

 ร้ำนศรีอปุลีสำน
เฟอร์นิเจอร์/รำคำที่ซ้ือ
 100,113 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

518/2560
ลงวันที่ 10 

สิงหำคม 2560

๓๑ เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้ำหัวใจชนิดไบเฟสิก พร้อม
ภำควัดออกซิเจนในเลือดภำควัด
คำร์บอนไดออกไซด์ในลมหำยใจออกและ
ภำควัดผลขอ้มูล จ ำนวน 4 ชุด

2,400,000 2,400,000  ประกวดรำคำ 1. บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง 
(1992) จ ำกดั เสนอรำคำ 
2,400,000 บำท
2.  บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติ
คอล แคร์) จ ำกดั เสนอรำคำ 
2,390,000  บำท
3. บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิคอล 
จ ำกดั  เสนอรำคำ 2,400,000 
บำท

 บริษัท เซนต์ เมดิคอล 
(คริติคอล แคร์) จ ำกดั 
ซ้ือในรำคำ 
2,390,000  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

606/2560
ลงวันที่ 26 

กนัยำยน 2560



๓๒ เคร่ืองหัวใจและปอดเทียมพร้อมเคร่ือง
ควบคุมควำมเยน็ของเลือด จ ำนวน 1 เคร่ือง

   5,000,000    5,000,000  ประกวดรำคำ 

1.บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกดั 
(มหำชน) เสนอรำคำ 
5,000,000  บำท

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ำกดั (มหำชน) รำคำ
ซ้ือ 4,930,000  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

607/2560
ลงวันที่ 26 

กนัยำยน 2560

๓๓ หัวตรวจหัวใจผ่ำนทำงหลอดอำหำร ใช้
ส ำหรับเคร่ืองอลัตร้ำซำวด์หัวใจ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

   1,500,000    1,500,000  สอบรำคำ ๑. บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล 
จ ำกดั เสนอรำคำ 1,499,000 
บำท  
๒. บริษัท อโินเวชั่นส์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,495,000 บำท 

 บริษัท อโินเวชั่นส์ 
จ ำกดั 
เสนอรำคำ 
1,495,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

610/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๓๔ เตียงผ่ำตัดศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระ
ดุกสันหลัง

   5,000,000    5,000,000  ประกวดรำคำ 1.บริษัท ลอง ลอง ไลฟ์ จ ำกดั 
4,995,000  บำท
2.บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์
แอนด์แคร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 
4,98,000 บำท

บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม
เฮลท์แอนด์แคร์ จ ำกดั 
รำคำซ้ือ  4,950,000 
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

618/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๓๕ เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อน
ควำมถี่สูง (Echocardiogram) จ ำนวน ๑ 
เคร่ือง

   5,000,000    5,000,000  ประกวดรำคำ 1.บริษัท อโินเวชั่นส์ จ ำกดั 
4,995,000 บำท 
2.บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล 
จ ำกดั 4,998,000 บำท          
               

.บริษัท อโินเวชั่นส์ 
จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ    
4,995,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

619/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๓๖ เคร่ืองกระตุ้นกล้ำมเนือ้ด้วยไฟฟ้ำกบัคล่ืน
อลัตร้ำซำวด์ จ ำนวน ๑ เคร่ือง

      220,000       220,000  ตกลงรำคำ  1.บริษัท เอน็รำฟ-โนเนียส เมดิ
คอล อคิวิปเมนท์ จ ำกดั 
216,500 บำท                    
     2.บริษัท เอรำวัณ ไฮเทค 
จ ำกดั 219,000 บำท 

.บริษัท เอน็รำฟ-โน
เนียส เมดิคอล อคิวิป
เมนท์ จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ 
     215,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

620/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560



๓๗  เตียงไฟฟ้ำพร้อมติดเสำน้ ำเกลือ จ ำนวน 4 
เตียง

      280,000       280,000  ตกลงรำคำ 1.บริษัท ยนูิเวอร์แซล ควอลิต้ี 
จ ำกดั เสนอ 280,000 บำท
2.บริษัทสิทธิผลกำรแพทย ์จ ำกดั 
เสนอ 396,000 บำท
3.บริษัท กู๊ดวิว อนิสตรูเม้นท์ 
จ ำกดั เสนอ 480,000 บำท

บริษัท ยนูิเวอร์แซล 
ควอลิต้ี จ ำกดั เสนอ 
280,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

621/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๓๘  โคมไฟส่องตรวจหู คอ จมูก ชนิดสวมศรีษะ
หลอด LED

      120,000       120,000  ตกลงรำคำ 1.หจก.ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล ซัพ
พลำย เสนอรำคำ 120,000 บำท
2.บริษัท ออร์โธ โปร จ ำกดั เสนอ
 160,000 บำท

หจก.ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ
คอล ซัพพลำย เสนอ
รำคำ 120,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

622/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๓๙ เคร่ืองช่วยหำยใจเด็กแรกเกดิและเด็กโตหรือ
ผู้ใหญ่ชนิดควบคุมด้วยควำมดัน จ ำนวน 2 
เคร่ือง

   1,700,000    1,700,000  สอบรำคำ 1. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ำกดั 
1,696,000 บำท 
2.บริษัท เอพี พลัส  เมดิคอล 
จ ำกดั  1,698,000 บำท

 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล 
จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ 
1,690,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

623/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๔๐ ตู้เยน็เกบ็เลือด ๔ องศำ ขนำด ๓๖๐ ยนูิต 
จ ำนวน ๑ ตู้

      610,000       610,000  สอบรำคำ 1.บริษัท วีนัสโลจสิติกส์ จ ำกดั 
595,000 บำท 
2. บริษัท ลีโอแล็บ อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกดั 600,000 บำท

 บริษัท วีนัสโลจสิติกส์ 
จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ 
579,500 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

624/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๔๑ ตู้เยน็เกบ็เกล็ดเลือด ๒๒ องศำ ขนำด ๙๖ ยู
นิต จ ำนวน ๑ ตู้

      700,000       700,000  สอบรำคำ 1.บริษัท วีนัสโลจสิติกส์ จ ำกดั 
690,000 บำท 
2. บริษัท ลีโอแล็บ อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกดั 698,000 บำท

 บริษัท วีนัสโลจสิติกส์ 
จ ำกดั /รำคำที่ซ้ือ 
665,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

624/2560
ลงวันที่ 29 

กนัยำยน 2560

๔๒ จำ้งปรับปรุงแนวระบบท่อบ ำบัดน้ ำเสีย
อำคำรรักษำโรคระดับสูง ตำมแบบเลขที่ 
004/60

      100,000       101,200 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนเคพี ธุรกจิ เสนอรำคำ 
100,000 บำท   2.ร้ำนกฤตพร
 พำณิชย ์เสนอรำคำ 100,500 
บำท  3.ร้ำนซีวีธุรกจิเสนอรำคำ 
101,000 บำท

ร้ำนเคพี ธุรกจิ เสนอ
รำคำ 100,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

237/2560 ลวท.
12 กย.60



๔๓ จำ้งบ ำรักษำเคร่ืองช่วยหำยใจเด็กแรกเกดิ
ชนิดควบคุมด้วยควำมดันพร้อมระบบส่ัน
อำกำศ ยี่ห้อDraeger รุ่นBabylog VN500 
จ ำนวน7เคร่ือง  ติดต้ัง ณ หอผู้ป่วยหนัก
ทำรกแรกเกดิ NICU1และNICU2

 980,000บำท       950,000 สอบรำคำ 1.บริษัท เมดิทอป จ ำกดั เสนอ
รำคำเงิน  ๑,๐๕๐,๐๐๐ บำท  
(หนึง่ล้ำนห้ำหมืน่บำทถว้น)
2.บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เสนอรำคำ๙๘๐,๐๐๐  
บำท (เกำ้แสนแปด
หมืน่บำทถว้น)

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

242/2560 ลว.
19ก.ย.60

๔๔ จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองไตเทียม ยหี้อ
FRESENIUS จ ำนวน ๕ เคร่ือง ติดต้ัง ณ 
หน่วยไตเทียม

 156,205บำท  156,205บำท ตกลงรำคำ บริษัทเนฟโฟร์แคร์(ประเทศไทย) 
จ ำกดัเสนอรำคำ 156,205บำท

บริษัทเนฟโฟร์แคร์
(ประเทศไทย) จ ำกดั
เสนอรำคำ 156,205
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

250/2560 ลว.
19ก.ย.2560

๔๕ จำ้งเหมำติดต้ังระบบส ำรองกำ๊ซออกซิเจน
ชนิดแมนิโฟลด์แบบสลับอตัโนมัติ ติดต้ัง ณ 
อำคำร 1,2,3,4,5

 1,296,359 
บำท

 229,900 บำท สอบรำคำ 1.บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน)  เสนอรำคำ   
๑,๒๐๕,๘๙๐ บำท 
๒.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  อบุลออ๊กซิ
เยน่เทรดด้ิง    เสนอรำคำ   
๑,๒๗๓,๔๘๘.๔๐ บำท 

.บริษัท ลินเด้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
เสนอรำคำ   
๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

251/2560 ลว.
29 ก.ย.2560

๔๖ จำ้งกอ่สร้ำงห้องจำ่ยออกซิเจนเหลวอำคำร5
ชั้น1 ตำมแบบเลขที่ 031/60

 229,900 
บำท

 231,000 บำท ตกลงรำคำ 1.ร้ำนกฤตพร พำณิชย ์เสนอ
รำคำ 229,900 บำท  
๒.ร้ำนเค พี ธุรกจิ   เสนอรำคำ   
 231,550 บำท ๓.ร้ำนซีวีธุรกจิ 
  เสนอรำคำ   234,687 บำท

1.ร้ำนกฤตพร พำณิชย ์
เสนอรำคำ 229,900 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

253/2560 ลว.
29 ก.ย.2560

๔๗ จำ้งปรับปรุงที่ขนส่งขยะด้ำนหลังอำคำร2 
และอำคำร3ชั้น1 ตำมแบบเลขที0่8/60

 345,000 
บำท

 364,000 บำท ตกลงรำคำ 1.ร้ำนเค พี ธุรกจิ เสนอรำคำ 
345,000 บำท  
๒.ร้ำกฤตพร พำณิชย ์  เสนอ
รำคำ    346,000 บำท ๓.ร้ำน
ซีวีธุรกจิ   เสนอรำคำ  
347,460 บำท

1.ร้ำนเค พี ธุรกจิ 
เสนอรำคำ 345,000 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

255/2560 ลว.
29 ก.ย.2560



๔๘ จำ้งเหมำปรับปรุงยำ้ยระบบปัม้น้ ำประปำ
และแนวท่อส่งน้ ำประปำและแนวท่อส่งน้ ำ
ออกจำกชั้นใต้ดินอำคำรรักษำโรคระดับสูง
ออกไปติดต้ังบริเวณถงัพักน้ ำส ำรองที่กอ่สร้ำง
ใหม่ ตำมแบบ001/60

 190,000 
บำท

 191,300 บำท ตกลงรำคำ 1.ร้ำนกฤตพร พำณิชย ์เสนอ
รำคำ ๑๙๑,๐๐๐ บำท  
๒.ร้ำนเค พี ธุรกจิ   เสนอรำคำ   
 ๑๙๑,๓๐๐ บำท ๓.ร้ำนซีวีธุรกจิ 
  เสนอรำคำ    ๑๙๑,๕๐๐ บำท

ร้ำนกฤตพร พำณิชย ์ 
เสนอรำคำ๑๙๑,๐๐๐ 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

255/2560 ลว.
29 ก.ย.2560

๔๙ จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำดับเพลิง(ระบบFire
 Pump)จ ำนวน3เคร่ือง

 
1,817,166.1
4 บำท

 
1,817,166.1
4 บำท

สอบรำคำ 1.บริษัท ประเสริฐ อลัไลด์ จ ำกดั 
 เสนอรำคำ ๑,๔๘๓,๐๒๐ บำท  
๒.บริษัท ดีเซลวิศวกรรม จ ำกดั   
 เสนอรำคำ    ๑,๖๐๓,๑๕๙.๖๐
 บำท 

บริษัท ประเสริฐ อลัไลด์
 จ ำกดั  เสนอรำคำ
๑,๔๘๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

259/2560 ลว.
29 ก.ย.2560

๕๐ ท่อบรรจอุอกซิเจนทำงกำรแพทย์
ขนำด 6  คิว พร้อมบรรจ ุและฝำวำล์ว
จ ำนวน  ๑๒๐  ท่อ

 513,600 
บำท

 513,600 บำท  สอบรำคำ ๑.บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)
(มหำชน) จ ำกดั  เสนอรำคำ  
๕๗๗,๘๐๐ บำท 
๒.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั อบุลออ๊กซิ
เยน่เทรดด้ิง  เสนอรำคำ  
๕๑๓,๖๐๐ บำท 

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
อบุลออ๊กซิเยน่เทรดด้ิง  
เสนอรำคำ  ๕๑๓,๖๐๐
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

252/2560 ลว.
29 ก.ย.2560

๕๑ เช่ำเชื่อมโยงระบบเครือขำ่ยอนิเตอร์เน็ตแบบ
องค์กร (Internet  Corporate  User) 
และวงจรส่ือสำร  ควำมเร็วในกำรรับส่ง
ขอ้มูลภำยในประเทศไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐๐ Mbps 
และต่ำงประเทศ  มีอตัรำควำมเร็วในกำร
รับส่งขอ้มูลไม่ต่ ำกว่ำ ๕๐ Mbps (๑๐๐/๕๐
 Mbps)  จ ำนวน  ๓ วงจร

 69,3360 
บำท

 69,3360 บำท  สอบรำคำ 1.บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกดั  เสนอรำคำ  ๕๓๙,๒๘๐ 
บำท 
๒.บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ำกดั  เสนอรำคำ  
๓๖๙,๗๒๙ บำท

ริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส
 เน็ทเวอร์ค จ ำกดั  
เสนอรำคำ  ๓๖๙,๗๒๙
 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

252/2560 ลว.
29 ก.ย.2560

๕๒ จำ้งปรับปรุงกลุ่มงำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค ณ
 อำคำรรักษำโรคระดับสูง ชั้น ๑๑ ตำมแบบ
เลขที่ ๓๘/๖๐

 1,489,000 
บำท

 1,496,700 
บำท

สอบรำคำ 1.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  เสนอรำคำ 
1,492,000 บำท  
๒.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   เสนอรำคำ 
   1,496,500 บำท

1.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  
เสนอรำคำ 
1,489,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

256/2560 ลว.
29 ก.ย.2560






















