สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน เดือน พฤศจิกำยน ปี 2561
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็นเก็บศพ จานวน ๒
รายการ

113,420

113,420 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ร้อยเอ็ด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
กิจอนันท์ เสนอราคา 113,420 ร้อยเอ็ดกิจอนันท์
บาท
เสนอราคา 113,420
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
18/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

2 จ้างบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก
จานวน ๑๗๘ เครื่อง

320,400

320,400 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ก๊วยเจ๋ง ๕๘ ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย
e-bidding 258,000 บาท
เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพ
2. บริษัท ซีวลิ เวิร์ค พลัส จากัด พลาย 240,300 บาท
262,906 บาท
3. บริษัท ช.เกียรติทิพย์ จากัด
299,040 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจากัด ย.ยักษ์
316,840 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคไพจิตร
319,510 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย เอส เอ
เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย 255,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
19/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

80,100

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

3 จ้างบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
อาคารสงฆ์อาพาธ จานวน 74 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
133,200

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

133,200 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ก๊วยเจ๋ง 58
e-bidding 107,300 บาท
2. บริษัท ซีวลิ เวิร์ค พลัส จากัด
115,206 บาท
3. บริษัท ช.กียรติทิพย์ จากัด
124,320 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ย.ยักษ์
131,720 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคไพจิตร
132,830 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย เอส เอ
เอ็น จิเนียริ่ง ซัพพลาย 105,000
บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป
ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย
เอส เอ เอ็น จิเนียริ่ง
ซัพพลาย เสนอราคา
99,900 บาท

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
19/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

123,210

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

4 จ้างบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
อาคารพยาธิวทิ ยาและอาคารผ่าตัด
จานวน ๒๖ เครื่อง

46,800

46,800 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย
เอส เอ เอ็น จิเนียริ่ง
e-bidding 37,700 บาท
2. บริษัท ซีวลิ เวิร์ค พลัส จากัด ซัพพลาย 35,100 บาท
38,402 บาท
3. บริษัท ช.กียรติทิพย์ จากัด
43,680 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ย.ยักษ์
46,900 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคไพจิตร
46,670 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย เอส เอ
เอ็น จิเนียริ่ง ซัพพลาย 36,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
19/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

11,700

5 จ้างปรับปรุงหน่วยตรวจสูติ-นรีเวช
อาคาร ๕๐ พรรษาฯ ชั้น ๓ ตามแบบ
เลขที่ ๐๒๗/๖๐

186,200

186,200 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ย.ยักษ์
วิศวกรรม 179,900 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.สถาปัตย์
การโยธา 180,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เค เค อุบล
190,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
20/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

11,200

6 จ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ลิฟท์
บรรทุกเตียงคนไข้และลิฟท์สง่ ของ
จานวน 13 เครื่อง

393,880

393,880 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัทเวอร์ตคิ ัล ทราฟฟิค
จากัด เสนอราคา 393,880 บาท
2. ดีจติ เจริญ ซัพพลายแอนด์
เซอร์วสิ จากัด เสอนราคา
443,300 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ย.
ยักษ์ วิศวกรรม
175,000 บาท

บริษัทเวอร์ตคิ ัล ทราฟ มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
21/2562
ฟิค จากัด เสนอราคา ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
393,880 บาท
เสนอราคาต่าสุด
2561

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

7 จ้างบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
จานวน 343 เครื่อง

617,400

617,400 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ห้างหุ้นส่วนจากัด ก๊วย
เจ๋ง 58 เสนอราคา
e-bidding เสนอราคา 497,350 บาท
2. บริษัท ซีวลิ เวิร์ค พลัส จากัด 463,050 บาท
เสนอราคา 506,611 บาท
3. บริษัท ช.กียรติทิพย์ จากัด
เสนอราคา 576,240 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ย.ยักษ์
เสนอราคา 612,340 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคไพจิตร
เสนอราคา 615,685 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย เอส เอ
เอ็น จิเนียริ่ง ซัพพลาย เสนอ
ราคา 620,000 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์

735,000

735,000 ประกวดราคา บริษัท อิโนเวชั่นส์ จากัด เสน
e-bidding ราคา 735,000 บาท

9 สายสวนขยายหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ตา้ ขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic
stent graft)

10 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงส่วนปลาย ด้วยขดลวดหุ้ม
กราฟท์ (Peripheral stent Grat)

17,832,000

9,444,000

17,832,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ฟาโวริกา จากัด
e-bidding 17,360,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
(ประเทศไทย) จากัด
17,832,000 บาท

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
22/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

154,350

บริษัท อิโนเวชั่นส์ จากัด มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
23/2562
เสนราคา 700,000 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว.21 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

35,000

บริษัท ฟาโวริกา จากัด
17,200,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
049/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 8 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด

9,444,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ฟาโวริกา จากัด เสนอ บริษัท ฟาโวริกา จากัด
เสนอราคา 9,444,000
e-bidding ราคา 9,444,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
บาท
(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคา
9,444,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
049/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 8 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคา
เข้าสู่ระบบ
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใน
ลาดับแรก

1,720,000

632,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

11 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงส่วนปลายด้วยบอลลูน
(Peripheral Balloon Dilation
Catheter)

12 ท่อระบายสารน้าจากแผลชนิดแบน
ขนาด ๔x๑๐ มม. ยาวไม่น้อยกว่า
๘๐ ซม.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
1,032,336

70,000

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

1,032,336 ประกวดราคา 1. บริษัท ฟาโวริกา จากัด เสนอ บริษัท ฟาโวริกา จากัด
เสนอราคา 960,000
e-bidding ราคา 960,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
บาท
(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคา
1,032,336 บาท

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
049/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 8 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด

70,000 ประกวดราคา บริษัท ทริมเมอร์ จากัด 51,800 บริษัท ทริมเมอร์ จากัด มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
057/2562
บาท
51,800
บาท
ครบถ้
ว
นและเป็
น
ผู
้
ลว.
12
พฤศจิกายน
e-bidding
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

13 ชุดเปลี่ยนส่วนประกอบโลหิตใน
ผู้ป่วย Therapeutic Apheresis Kit

1,712,000

1,712,000 ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
e-bidding ไทย) จากัด เสนอราคา
1,712,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา 1,712,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
058/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 12 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

14 ถุงเก็บโลหิตชนิดมีเซ็ตกรองเม็ด
เลือดขาว

5,350,000

5,350,000 ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
e-bidding ไทย) จากัด เสนอราคา
5,350,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา 5,350,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
058/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 12 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

15 ชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขความ
ผิดปกติและพิการของกระดูกใบหน้า
และขากรรไกร

2,000,000

2,000,000 ประกวดราคา 1.บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพ
e-bidding พลาย จากัด เสนอราคา
1,989,000บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด แบรนด์
เมดิคอล ซัพพลาย เสนอราคา
1,995,000 บาท

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
059/2562
ซัพพลาย จากัด เสนอ ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 12 พฤศจิกายน
ราคา 1,980,000 บาท
เสนอราคาต่าสุด
2561

16 สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูน
ตรงปลายสาย (โฟกาตี)้ เบอร์ ๔

800,000

144,000

800,000 ประกวดราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จากัด
e-bidding เสนอราคา 750,000 บาท

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล
จากัด เสนอราคา
750,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
060/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

18,200

85,600

45,000

20,000

50,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

17 สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูน
ตรงปลายสาย (โฟกาตี)้ เบอร์ ๕

640,000

640,000 ประกวดราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จากัด
e-bidding เสนอราคา 600,000 บาท

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล
จากัด เสนอราคา
600,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
060/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

40,000

18 สายสวนหลอดเลือด ชนิดมีบอลลูน
ตรงปลายสาย (โฟกาตี)้ เบอร์ ๖

320,000

320,000 ประกวดราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จากัด
e-bidding เสนอราคา 300,000 บาท

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล
จากัด เสนอราคา
300,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
060/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

20,000

19 ชุดเครื่องมือผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Minor Set

160,000

160,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไซกา เมดิค จากัด
e-bidding เสนอราคา 156,800 บาท
2. บริษัท อาร์คีริส จากัด เสนอ
ราคา 159,000 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค
จากัด เสนอราคา
148,960

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
061/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

11,040

20 ชุดเครื่องมือผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Basic Set

140,000

140,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไซกา เมดิค จากัด
e-bidding เสนอราคา 137,200 บาท
2. บริษัท อาร์คีริส จากัด เสนอ
ราคา 139,000 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค
จากัด เสนอราคา
130,340 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
061/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

9,660

21 ชุดเครื่องมือผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Plastic Set

225,000

225,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไซกา เมดิค จากัด
e-bidding เสนอราคา 220,500 บาท
2. บริษัท อาร์คีริส จากัด เสนอ
ราคา 222,000 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค
จากัด เสนอราคา
209,475 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
061/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

15,525

22 ชุดเครื่องมือผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Micro surgery

250,000

250,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไซกา เมดิค จากัด
e-bidding เสนอราคา 290,000 บาท
2. บริษัท ที เค-วัน เมดิคอล
จากัด เสนอราคา250,000 บาท

บริษัท ที เค-วัน เมดิ
คอล จากัด เสนอราคา
237,500 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
061/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

12,500

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

23 ชุดน้ายานับเม็ดเลือดอัตโนมัตพิ ร้อม
สไลด์

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
9,000,000

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

9,000,000 ประกวดราคา 1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์
บริษัท ดีซีเอช ออริกา มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
062/2562
e-bidding จากัด เสนอรายละเอียดไม่ถกู ต้อง (ประเทศไทย) จากัด ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
9,000,000 บาท
มีคะแนนการ
2561
ไทย) จากัด เสนอรายละเอียดไม่
ประเมินค่า
ถูกต้อง
ประสิทธิภาพต่อ
3. บริษัท เมดิทอป จากัด
ราคารวมสูงสุด
8,850,000 บาท
4. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
(ประเทศไทย) จากัด 9,000,000
บาท

24 แผ่นวัด Hemoglobin

960,000

960,000 ประกวดราคา
e-bidding

บริษัท เทคโนเมดิคัล จากัด
(มหาชน) 930,000 บาท

25 ขวดระบายน้าจากแผลชนิดแรงดันต่า
400 ซีซี จานวน 100 ชุด

65,000

65,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ทริมเมอร์ จากัด เสนอ
e-bidding ราคา 55,900 บาท 2. บริษัท
เทคโนเมดิคัล จากัด (มหาชน)
เสนอราคา 50,000 บาท
3. บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 53,000 บาท

26 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 31-50 มิลลิคูรี (mCi)
จานวน 20 เม็ด

87,000

87,000 ประกวดราคา 1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
e-bidding โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
86,800 บาท
2. บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
100,000 บาท

บริษัท เทคโนเมดิคัล
จากัด (มหาชน)
930,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
063/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 16 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

30,000

บริษัท เทคโนเมดิคัล
จากัด (มหาชน) เสนอ
ราคา 50,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
064/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 16 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด

15,000

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
065/2562
โซลูชั่น (ประเทศไทย) ครบถ้วนและเป็นผู้ 19 พฤศจิกายน 2561
จากัด 86,800 บาท เสนอราคาต่าสุด

200

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

27 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 51-100 มิลลิคูรี (mCi)
จานวน 60 เม็ด

486,000

486,000 ประกวดราคา 1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
e-bidding โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
486,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
540,000 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
065/2562
โซลูชั่น (ประเทศไทย) ครบถ้วนและเป็นผู้ 19 พฤศจิกายน 2561
จากัด 486,000 บาท เสนอราคาต่าสุด

28 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 101-150 มิลลิคูรี (mCi)
จานวน 100 เม็ด

1,175,000

1,175,000 ประกวดราคา 1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
e-bidding โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
1,175,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
1,250,000 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
065/2562
โซลูชั่น (ประเทศไทย) ครบถ้วนและเป็นผู้ 19 พฤศจิกายน 2561
จากัด 1,175,000 บาท เสนอราคาต่าสุด

29 สารเภสัชรังสี I-131 Capsule ความ
แรงรังสี 151-200 มิลลิคูรี (mCi)
จานวน 80 เม็ด

1,248,000

1,248,000 ประกวดราคา 1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
e-bidding โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
1,248,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
1,320,000 บาท

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
065/2562
โซลูชั่น (ประเทศไทย) ครบถ้วนและเป็นผู้ 19 พฤศจิกายน 2561
จากัด 1,248,000 บาท เสนอราคาต่าสุด

30 เครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนีเซียม
(TC 99m Generator) ขนาด 20
GBq จานวน 30 เครื่อง

1,739,820

1,739,820 ประกวดราคา 1. บริษัท โกลบอล เมดิเคิล
e-bidding โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
1,890,000 บาท
2. บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
1,739,820 บาท

บริษัท ไบโอจีนีเทค มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
080/2562
จากัด 1,739,820 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้ 19 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด

31 เครื่องฉายเลเซอร์รักษาโรคจอ
ประสาทตาแบบหลายจุดพร้อมกัน
จานวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

4,500,000

4,500,000

ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วงษ์นิสา
บริษัท อาฟต้า เซอร์วสิ
e-bidding เสนอรายละเอียดไม่ถกู ต้อง
แอนด์ ซัพพลาย จากัด
2. บริษัท อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์
4,490,000 บาท
ซัพพลาย จากัด 4,499,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
081/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาถูกต้อง
2561
ตามเงื่อนไขเพียง
รายเดียว

215,000

10,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

32 ชุดเครื่องมือผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Vascular Set

600,000

600,000 ประกวดราคา 1. บริษัท อี-ไซเมด จากัด
e-bidding 600,000 บาท
2. บริษัท อีเอ็มเมดิคัล จากัด
757,920 บาท

บริษัท อี-ไซเมด จากัด
570,000 บาท

33 ผ้า ที.ซี คอมทวิว ย้อมสี หน้ากว้าง
๖๐ นิ้ว พิมพ์ตราโรงพยาบาล
สาหรับผู้ป่วยพิเศษ

354,000

354,000 ประกวดราคา 1. บริษัท วี.เค. การทอ จากัด
e-bidding 354,000 บาท
2. บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์
จากัด 311,940 บาท

บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
083/2562
แคร์ จากัด 311,940 ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว.19 พฤศจิกายน
บาท
เสนอราคาต่าสุด
2561

34 เฝือกพยุงระดับเอว

547,950

547,950 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร
จากัด เสนอราคา
e-bidding เสนอราคา 1,052,345 บาท
2. บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จากัด 547,950 บาท
เสนอราคา 547,950 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
084/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

35 ชุดขาเทียมระดับข้อเข่าแบบแกนใน

170,000

170,000 ประกวดราคา บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จากัด
e-bidding เสนอราคา 165,000 บาท

บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร
จากัด เสนอราคา
165,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
084/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

5,000

36 ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบแกน
ใน

855,000

855,000 ประกวดราคา บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จากัด
e-bidding เสนอราคา 835,000 บาท

บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร
จากัด เสนอราคา
835,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
084/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

20,000

3,160,000.00 ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช
e-bidding จากัด เสนอราคา 3,160,000 (ประเทศไทย) จากัด
บาท
เสนอราคา 3,160,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
085/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

37 สายลวดนาสาหรับสายสวนหลอด
เลือดที่มคี วามลื่นมากเป็นพิเศษ

3,160,000.00

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
082/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว.19 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

48,000

30,000

42,060

94,800

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

38 ลวดนาสายสวนเพื่อการขยายหลอด
เลือดหัวใจส่วนปลาย (PTCA Guide
wire)

39 ท่อนาสายสวนเข้าหลอดเลือด
สาหรับการฉีดสี Introducer

40 สายสวนสาหรับการฉีดสีสารทึบแสง
รังสีเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic
Catheter)

41 ขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบ Physio

42 ขอบลิ้นหัวใจเทียมชนิดใบคู่ทาจาก
Pyrolytic Catbon

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

1,896,000

1,896,000 ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช
e-bidding จากัด เสนอราคา 1,896,000 (ประเทศไทย) จากัด
บาท
เสนอราคา 1,896,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
085/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

126,400

1,580,000.00

1,580,000.00 ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช
e-bidding จากัด เสนอราคา 1,580,000 (ประเทศไทย) จากัด
บาท
เสนอราคา 1,580,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
085/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

86,900

1,390,000

1,390,000 ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช
e-bidding จากัด เสนอราคา 1,390,000 (ประเทศไทย) จากัด
บาท
เสนอราคา 1,390,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
085/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

69,500

352,000.00

352,000.00 ประกวดราคา 1.บริษัท โอบิซ เฮลธ์แคร์ จากัด
e-bidding เสนอราคา 364,000 บาท
2.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา 352,000
บาท

บริษัท ดีซีเอช ออริกา
(ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา 352,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
086/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

17,600

2,448,000

2,448,000 ประกวดราคา 1.บริษัท โอบิซ เฮลธ์แคร์ จากัด
e-bidding เสนอราคา 2,640,000 บาท
2.บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จากัด เสนอราคา
2,448,000 บาท

บริษัท ดีซีเอช ออริกา
(ประเทศไทย) จากัด
เสนอราคา 2,448,000
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
086/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

105,600

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

43 ชุดเครื่องมือผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก Major Set

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
250,000

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

250,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ไซกา เมดิค จากัด
e-bidding 290,000 บาท
2. บริษัท ที เค-วัน เมดิคอล
จากัด 250,000 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ที เค-วัน เมดิคอล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
087/2562
จากัด 237,500 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 19 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

9,090,000 ประกวดราคา 1. บริษัท แอลบี เฮ็ลธแคร์ จากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทค มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
088/2562
โนโลยีส่ ์ จากัด เสนราคา ครบถ้วนและเป็นผู้ 20 พฤศจิกายน 2561
e-bidding เสนอราคา 9,088,500 บาท
2. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโล 9,084,000 บาท
เสนอราคาต่าสุด
ยี่ส์ จากัด เสนราคา 9,084,000
บาท

12,500

44 ขดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
โคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้าน
การตีบซ้า ที่มคี วามยาว 32-40
มิลลิเมตร

9,090,000

45 ขวดระบายน้าจากแผลชนิดแรงดันต่า
100 ซีซี

150,000

150,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ทริมเมอร์ จากัด เสนอ บริษัท เอสแอลพี เมดิ
คอล จากัด เสนอราคา
e-bidding ราคา 129,500 บาท
2. บริษัทเทคโนเมดิคัล จากัด
120,000 บาท
(มหาชน) เสนราคา 140,000
บาท
3. บริษัท เอสแอลพี เมดิคอล
จากัด เสนอราคา 120,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
089/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

30,000

46 อุปกรณ์พยุงข้อเข่า (Knee support)
ไม่มแี กนด้านข้าง ทุกขนาด

272,000

272,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอ
เอส ฟาร์มา เสนอราคา
e-bidding เสนอราคา 256,000 บาท
2. บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จากัด 251,200 บาท
เสนอราคา 272,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอเอส
ฟาร์มา เสนอราคา 251,200 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
090/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

20,800

450,000.00

450,000.00 ประกวดราคา 1. บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอ
เอส ฟาร์มา เสนอราคา
e-bidding เสนอราคา 396,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอเอส
351,000 บาท
ฟาร์มา เสนอราคา 351,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
090/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

90,000.00

47 อุปกรณ์พยุงข้อเข่าแบบปรับมุมได้
(Knee Ranger Litb)

151,400

6,000

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

225,000

225,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอ
เอส ฟาร์มา เสนอราคา
e-bidding เสนอราคา 212,500 บาท
2. บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จ่ากัด 187,500 บาท
เสนอราคา 200,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด จีไอเอส
ฟาร์มา เสนอราคา 187,500 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
090/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

49 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้อตั โนมัติ
แบบกลมเบอร์ 25

114,746.80

114,746.80 ประกวดราคา 1. บริษัท ฟาโวริกา จากัด เสนอ บริษัท ฟาโวริกา จากัด
เสนอราคา 113,420
e-bidding ราคา 113,420 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
บาท
(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคา
113,420 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
091/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

22,684

1,326.80

50 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้อตั โนมัติ
แบบกลมเบอร์ 28

573,734

573,734 ประกวดราคา 1. บริษัท ฟาโวริกา จากัด เสนอ บริษัท ฟาโวริกา จากัด
เสนอราคา 567,100
e-bidding ราคา 567,100 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
บาท
(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคา
573,734 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
091/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

147,446

6,634.00

51 เครื่องมือตัดและต่อลาไส้อตั โนมัติ
แบบกลมเบอร์ 31

114,746.80

114,746.80 ประกวดราคา 1. บริษัท ฟาโวริกา จากัด เสนอ บริษัท ฟาโวริกา จากัด
เสนอราคา 113,420
e-bidding ราคา 113,420 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
บาท
(ประเทศไทย) จากัด เสนอราคา
114,746.80 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
091/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

22,684

1,326.80

840,000

840,000 ประกวดราคา 1. บริษัท เมดิทอป จากัด
บริษัท เมดิทอป จากัด
840,000
บาท
840,000 บาท
e-bidding
2. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จากัด
853,860 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
092/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 21 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

84,000

48 อุปกรณ์พยุงคอ (Philadelphia
collar)

52 ชุดตรวจแยกชนิดฮีโมโกลบิน

37,500

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

53 วัสดุบริโภคอาหารเพื่อประกอบ
อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประเภท
อาหารผักสดและผลไม้ จานวน
๑๔๙ รายการ

6,298,070

6,298,070 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ตองอู บิส ห้างหุ้นส่วนจากัด ตองอู มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
093/2562
ซิ
เ
นส
4,997,500
บาท
บิ
ส
ซิ
เ
นส
4,997,500
ครบถ้
ว
นและเป็
น
ผู
้
ลว.
21
พฤศจิกายน
e-bidding
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด สมชาย
บาท
เสนอราคาต่าสุด
2561
ธุรกิจการโยธา 5,886,510 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภัทราภรณ์
คอร์เปอร์เรชั่น 5,934,750 บาท

54 ผ้าดิบสีขาวไม่ฟอกสีพิมพ์ตรา
โรงพยาบาล หน้ากว้าง 63 นิ้ว

1,439,600

1,439,600 ประกวดราคา 1. บริษัท วี.เค. การทอ จากัด
บริษัท วี.เค. การทอ
เสนอราคา
1,439,500
บาท
จากัด เสนอราคา
e-bidding
2. บริษัท รัตนาแอ๊พแพเร็ล แคร์ 1,439,200 บาท
จากัด เสนอราคา 1,477,600 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
094/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 21 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด

300

55 ผ้าคล้องแขนผู้ป่วย (Arm sling)
แบบเข็มขัดล็อคเอว 2 ล็อค ทุกขนาด

69,310

69,310 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จากัด เสนอราคา
e-bidding เสนอราคา 62,060 บาท
2. บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จากัด 62,060 บาท
เสนอราคา 69,310 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
095/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 21 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด

7,250

56 ไม้เท้าแบบอลูมเิ นียมแบบ 3 ขา
ปรับระดับได้

84,000

84,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จากัด เสนอราคา
e-bidding เสนอราคา 79,800 บาท
2. บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จากัด 79,800 บาท
เสนอราคา 89,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
095/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 21 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาต่าสุด

4,200

57 เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker)

280,000

280,000 ประกวดราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด
e-bidding เสนอราคา 280,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
จากัด เสนอราคา
280,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
095/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 21 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาเพียง
รายเดียว

58 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ ๒
เฟส ชนิดจอภาพสี

683,300

683,300 ประกวดราคา 1. บริษัท เซนต์เมด จากัด
e-bidding 600,000 บาท
2. บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิคอล
จากัด 650,000 บาท
3. บริษัท นาวิวฒ
ั น์การช่าง
(๑๙๙๒) จากัด 680,000 บาท

บริษัท เซนต์เมด จากัด
580,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
096/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 21 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

1,300,570

103,300

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

59 เครื่องกระตุกหัวใจติดตามสัญญาณ
ชีพ

250,000

250,000 ประกวดราคา 1. บริษัท เซนต์เมด จากัด
e-bidding 220,000 บาท
2. บริษัท เพรสซิเดนท์ เมดิคอล
จากัด 240,000 บาท
3. บริษัท นาวิวฒ
ั น์การช่าง
(๑๙๙๒) จากัด 249,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
096/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 21 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

30,000

60 กล้องวิดโี อถ่ายภาพเคลื่อนไหว

180,000

180,000 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ล้าฟ้าโอเอ บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
097/2562
e-bidding แอนด์สเตชั่นเนอรี่ 138,000 บาท ซีสเต็มจากัด 119,000 ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 21 พฤศจิกายน
2. บริษัท ซี ซี คอมพิวเตอร์ ซีส
บาท
เสนอราคาต่าสุด
2561
เต็มจากัด 119,000 บาท

61,000

61 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วย
ไฟฟ้าขนาดใหญ่

550,000

62 ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ชนิด
๓ มิติ สาหรับผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดี

4,995,000

63 เครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะดม
ยาสลบที่ซับซ้อน พร้อมชุดติดตาม
การทางานของหัวใจ (NIBP,SoO๒,
EKG,๒ Templ,๒Press)

1,000,000

64 ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมผิ วิ หนัง
อัตโนมัติ

65 สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอด
เลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียง
สะท้อน

550,000 ประกวดราคา 1. บริษัท ฟาโวริกา จากัด
e-bidding 540,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา
(ประเทศไทย) จากัด 550,000
บาท
4,995,000 ประกวดราคา 1. บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์
e-bidding จากัด 4,990,000 บาท
2. บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จากัด
4,995,000 บาท

บริษัท เซนต์เมด จากัด
220,000 บาท

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ฟาโวริกา จากัด มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
098/2562
510,000 บาท
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 21 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

40,000

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
099/2562
จากัด 4,990,000 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 21 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

5,000

1,000,000

ประกวดราคา บริษัท บีแอนด์บี โปรดัคท์ จากัด บริษัท บีแอนด์บี
มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
100/2562
e-bidding
(มหาชน) 980,000 บาท
โปรดัคท์ จากัด
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 22 พฤศจิกายน
(มหาชน) 978,000 บาท เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว

22,000

4,400,000

4,400,000

ประกวดราคา บริษัท อีฟอร์แอล เอม จากัด
e-bidding (มหาชน) 4,392,136 บาท

บริษัท อีฟอร์แอล เอม
จากัด (มหาชน)
4,384,136 บาท

15,864

3,288,000

3,288,000

ประกวดราคา 1. บริษัท เมด-วัน จากัด เสนอ
e-bidding ราคา 3,500,000 บาท
2. บริษัท เมดิทอป จากัด เสนอ
ราคา 3,288,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จากัด มีคุณสมบัติ
เสนอราคา 3,288,000 ถูกต้องครบถ้วน
บาท
และเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
101/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 22 พฤศจิกายน
เสนอราคาเพียง
2561
รายเดียว
102/2562
22 พฤศจิกายน 2561

98,640

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

66 เตียงตรวจโรค (ขนาด 180x60x80)

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซกา เมดิค จากัด
98,000 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค
จากัด 98,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
103/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 23 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาเพียง
รายเดียว

2,000

67 โต๊ะคร่อมเตียง

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซกา เมดิค จากัด
10,000 บาท

บริษัท ไซกา เมดิค
จากัด 10,000 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
103/2562
ครบถ้วนและเป็นผู้ 23 พฤศจิกายน 2561
เสนอราคาเพียง
รายเดียว

2,000

68 ลวดเย็บผิวหนัง Skin Visistat
Stapler 35

72,000

72,000

เฉพาะเจาะจง บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศ บริษัท เครื่องมือแพทย์ มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
(ราคาไม่เกิน 5 ไทย) จากัด เสนอราคา 72,000 (ประเทศไทย) จากัด
ครบถ้วนและเป็นผู้
แสนบาท) บาท
เสนอราคา 72,000 บาท เสนอราคาต่าสุด

PK62020025
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

69 น้ายาแช่ชิ้นเนื้อ ขนาดบรรจุ
5,000 ml

90,000

90,000

เฉพาะเจาะจง หจก. เอส แอนด์ ทูซี เสนอราคา หจก. เอส แอนด์ ทูซี
มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
(ราคาไม่เกิน 5 90,000 บาท
เสนอราคา 90,000 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้
แสนบาท)
เสนอราคาต่าสุด

PK62020026
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

70 หัวตัด Hi-Speed Craniotome
blade medium(PDS-CRA-M)

82,800

82,800

เฉพาะเจาะจง
(ราคาไม่เกิน 5
แสนบาท)

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
พลาย จากัด เสนอราคา 82,800 ซัพพลาย จากัด เสนอ ครบถ้วนและเป็นผู้
บาท
ราคา 82,800 บาท
เสนอราคาต่าสุด

PK62020027
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

71 อุปกรณ์เย็บปิดผนังหน้าท้องEndo
Close Instrument

16,050

16,050

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช
มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
(ราคาไม่เกิน 5 จากัด เสนอราคา 16,050 บาท (ประเทศไทย) จากัด ครบถ้วนและเป็นผู้
แสนบาท)
เสนอราคา 16,050 บาท เสนอราคาต่าสุด

PK62020028
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

72 ห่วงสาหรับถ่างและป้องกันผนังหน้า
ท้องขนาดเล็ก

16,050

16,050

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช
มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
(ราคาไม่เกิน 5 จากัด เสนอราคา 16,050 บาท (ประเทศไทย) จากัด ครบถ้วนและเป็นผู้
แสนบาท)
เสนอราคา 16,050 บาท เสนอราคาต่าสุด

PK62020029
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

73 ตัวตัดต่อแบบวงกลม 29 มม.
(CDH29)

96,300

96,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอหืนสัน บริษัท จอห์นสัน แอนด์ มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
(ราคาไม่เกิน 5 จากัด เสนอราคา 96,300 บาท จอหืนสัน จากัด เสนอ ครบถ้วนและเป็นผู้
แสนบาท)
ราคา 96,300 บาท
เสนอราคาต่าสุด

PK62020030
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

74 EPH02ตัวจับแบบปืน

90,415

90,415 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอหืนสัน บริษัท จอห์นสัน แอนด์ มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
(ราคาไม่เกิน 5 จากัด เสนอราคา 90,415 บาท จอหืนสัน จากัด เสนอ ครบถ้วนและเป็นผู้
แสนบาท)
ราคา 90,415 บาท
เสนอราคาต่าสุด

PK62020031
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

75 1. ท่อระบายของเหลวจากแผล ชนิด
แบน 4x10mm,80cm
2. ขวดระบายของเหลวจากแผล
ชนิดแรงดันต่า 400 cc
3. ขวดระบายของเหลวจากแผล
76 สาย sensor สาหรับใช้กบั เครื่อง
Pulse oximeter

97,500

97,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จากัด เสนอ
(ราคาไม่เกิน 5 ราคา 97,500 บาท
แสนบาท)

บริษัท ทริมเมอร์ จากัด มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
เสนอราคา 97,500 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

PK62020032
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

55,640

55,640 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมคดิคอล จากัด
(ราคาไม่เกิน 5 เสนอราคา 55,640 บาท
แสนบาท)

บริษัท ไพร์ม เมคดิคอล
จากัด เสนอราคา
55,640 บาท

PK62020033
ลว. 5 พฤศจิกายน
2561

77 1. Syringe Disposable 3 ccล็อคได้
2. Syringe Disposable 5 ccล็อคได้

3,777.10

3,777.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช
(ราคาไม่เกิน 5 จากัด เสนอราคา 3,777.10 บาท (ประเทศไทย) จากัด
แสนบาท)
เสนอราคา 3,777.10
บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62010061
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 11 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

78 ครีมเครื่องกระตุกหัวใจ

2,160

2,160 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จากัด เสนอราคา
(ราคาไม่เกิน 5 2,160 บาท
แสนบาท)

บริษัท โซวิค จากัด
เสนอราคา 2,160 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62010069
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 11 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

79 ครีมเครื่องกระตุกหัวใจ

4,860

4,860

บริษัท โซวิค จากัด
เสนอราคา 4,860 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020391
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 20 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จากัด เสนอราคา
(ราคาไม่เกิน 5 4,860 บาท
แสนบาท)

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
(ราคาไม่เกิน 5
แสนบาท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จากัด เสนอ
ราคา 98,044.10 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

80 BLUE LINE ULTRA CUFF KIT 7.5

98,044

98,044

81 ท๊อปเดรสซิ่งขนาด 3x6"

94,250

94,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จากัด
(ราคาไม่เกิน 5 เสนอราคา 94,250 บาท
แสนบาท)

9,800

9,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จากัด
(ราคาไม่เกิน 5 เสนอราคา 9,800 บาท
แสนบาท)

83 สายชัคชั่นเบอร์ 14

99,330

99,330 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล
(ราคาไม่เกิน 5 จากัด เสนอราคา 99,330 บาท
แสนบาท)

บริษัท พี.พี.เอส.
ฮอสพิทอล จากัด เสนอ
ราคา 99,330 บาท

84 1. ดินน้ามัน
2. เชือกผูกสะดือเด็ก
3. แปรงล้างSyringe 50cc.

13,000

13,000 เฉพาะเจาะจง
(ราคาไม่เกิน 5
แสนบาท)

หสน. จินดาโอสถ เสนอ มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020361
ราคา 13,000 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

85 เรดิ-แวดเดรนดีสโพลซิเบิ้ล

96,800

96,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จากัด เสนอ
(ราคาไม่เกิน 5 ราคา 96,800 บาท
แสนบาท)

86 ถุงมือทาหัตถการ (1กล่อง/50คู่)

96,000

96,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา้ จากัด เสนอราคา บริษัท เมดดิกา้ จากัด
มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020369
(ราคาไม่เกิน 5 96,000 บาท
เสนอราคา 96,000 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
แสนบาท)
เสนอราคาต่าสุด
2561

82 วันสเตป เพรกแนนซี่เทสต์ สตริป

หสน. จินดาโอสถ เสนอราคา
13,000 บาท

บริษัท เจ เอส วิชั่น
จากัด เสนอราคา
98,044.10 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020376
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

บริษัท ไบโอคอททอน
จากัด เสนอราคา
94,250 บาท

มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020385
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

บริษัท เอ็ม พี เมดกรุ๊ป มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020367
จากัด เสนอราคา 9,800 ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
บาท
เสนอราคาต่าสุด
2561
มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020368
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 14 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

บริษัท ทริมเมอร์ จากัด มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020364
เสนอราคา 96,800 บาท ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 15 พฤศจิกายน
เสนอราคาต่าสุด
2561

ลำดับ
ที่

งำนที่จดั ซื้อจัดจ้ำง

87 ลูกประคบสมุนไพร

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
90,000

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คดั เลือก
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่สญ
ั ญำ
หรือข้อตกลงในกำร มูลค่ำของแถม ประหยัดได้
ซื้อหรือจ้ำง

90,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์บริการสรรพสิทธิประสงค์ สหกรณ์บริการสรรพ
มีคุณสมบัตถิ กู ต้อง
PJ62020342
(ราคาไม่เกิน 5 จากัด เสนอราคา 90,000 บาท สิทธิประสงค์ จากัด
ครบถ้วนและเป็นผู้ ลว. 14 พฤศจิกายน
แสนบาท)
เสนอราคา 90,000 บาท เสนอราคาต่าสุด
2561

