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1 เวชภณัฑ์ยา 7,121.00       7,121.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปี้ยน จ ากัด 7,121.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

2 เวชภณัฑ์ยา 9,420.00       9,420.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีดี.แอล 9,420.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

3 เวชภณัฑ์ยา 4,050.00       4,050.00    เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 4,050.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

4 เวชภณัฑ์ยา 1,975.00       1,975.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ที.พ.ี ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด 1,975.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

5 เวชภณัฑ์ยา 4,820.00       4,820.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน) 4,820.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

6 เวชภณัฑ์ยา 42,500.00     42,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 42,500.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

7 เวชภณัฑ์ยา 78,000.00     78,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอวาลิส จ ากัด 78,000.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

8 เวชภณัฑ์ยา 3,140.00       3,140.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ดรัก จ ากัด 3,140.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

9 เวชภณัฑ์ยา 19,050.00     19,050.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 19,050.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

10 เวชภณัฑ์ยา 19,260.00     19,260.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อินแพคฟาร์มา จ ากัด 19,260.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

11 เวชภณัฑ์ยา 6,420.00       6,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 6,420.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

12 เวชภณัฑ์ยา 1,765.50       1,765.50    เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด 1,765.50        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

13 เวชภณัฑ์ยา 21,000.00     21,000.00  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 21,000.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

14 เวชภณัฑ์ยา 6,762.40       6,762.40    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 6,762.40        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั



15 เวชภณัฑ์ยา 18,580.00     18,580.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 18,580.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

16 เวชภณัฑ์ยา 13,500.00     13,500.00  เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด 13,500.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

17 เวชภณัฑ์ยา 1,650.00       1,650.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 1,650.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

18 เวชภณัฑ์ยา 13,440.00     13,440.00  เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเลิศสิงหเ์ภสัช
กรรม 13,440.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

19 เวชภณัฑ์ยา 6,800.00       6,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั แก้วมังกรเภสัช จ ากัด 6,800.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

20 เวชภณัฑ์ยา 5,500.00       5,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ดรัก จ ากัด 5,500.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

21 เวชภณัฑ์ยา 9,000.00       9,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 9,000.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

22 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00     10,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 10,000.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

23 เวชภณัฑ์ยา 37,385.80     37,385.80  เฉพาะเจาะจง บริษทั อินแพคฟาร์มา จ ากัด 37,385.80      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

24 เวชภณัฑ์ยา 10,800.00     10,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 10,800.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

25 เวชภณัฑ์ยา 6,250.00       6,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด 6,250.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

26 เวชภณัฑ์ยา 27,445.50     27,445.50  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 27,445.50      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

27 เวชภณัฑ์ยา 13,070.00     13,070.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด 13,070.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

28 เวชภณัฑ์ยา 4,975.50       4,975.50    เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 4,975.50        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

29 วสัดุการแพทย์ 6,000.00       6,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิเลฟเวน่ พลัซ 6,000.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

30 วสัดุการแพทย์ 3,900.00       3,900.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั จงท ี(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
จ ากัด 3,900.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

31 วสัดุการแพทย์ 55,725.60     55,725.60  เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 55,725.60      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

32 วสัดุการแพทย์ 5,850.00       5,850.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ ากัด 5,850.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

33 วสัดุการแพทย์ 20,250.00     20,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 20,250.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

34 วสัดุการแพทย์ 5,000.00       5,000.00    เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อิเลฟเวน่ พลัซ 5,000.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั



35 วสัดุการแพทย์ 35,952.00     35,952.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส จ ากัด 35,952.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

36 วสัดุการแพทย์ 9,200.00       9,200.00    เฉพาะเจาะจง เอสพ ีโปรดักส์ 9,200.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

37 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,750.00     17,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 17,750.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

38 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000.00     20,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แอท เวร์ิค ออโต้เมท จ ากัด 20,000.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

39 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 52,800.00     52,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด 52,800.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

40 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 74,000.00     74,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 74,000.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

41 วสัดุบริโภค 14,600.00     14,600.00  เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์ แจ่มประโคน 14,600.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

42 วสัดุบริโภค 20,131.00     20,131.00  เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์ แจ่มประโคน 20,131.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

43 วสัดุบริโภค 23,346.00     23,346.00  เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์ แจ่มประโคน 23,346.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

44 วสัดุบริโภค 19,045.00     19,045.00  เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์ แจ่มประโคน 19,045.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

45 วสัดุเชื้อเพลิง 46,830.00     46,830.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.บ.ีปโิตรเลียม จ ากัด (สาขา2) 46,830.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

46 วสัดุทนัตกรรม 19,070.00     19,070.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี. ทนัตเวช (1988) จ ากัด 19,070.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

47 วสัดุทนัตกรรม 17,001.00     17,001.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอสโซลูชั่น 2020 จ ากัด 17,001.00      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

48 วสัดุทนัตกรรม 4,505.00       4,505.00    เฉพาะเจาะจง
บริษทั สายน้ าทพิย์ เด็นตอลแลบอราตอร่ี
 จ ากัด 4,505.00        ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

49 วสัดุทนัตกรรม 973.70         973.70      เฉพาะเจาะจง บริษทั บา้นฟนั โคราช จ ากัด 973.70          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

50

จ้างเหมาบริการอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บภาพและรับส่ง
ข้อมูลภาพทางการแพทย์          22,000       22,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จ ากัด           22,000 ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

51
จ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์
เปน็ระบบดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟตพาแนลไร้สาย          22,500       22,500 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จ ากัด           22,500 ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

52 ตู้เก็บของแบบเหล็ก 22,200         22,200      เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภณัฑ์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์ 22,200          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

53 พดัลมติดผนัง 11,830         11,830      เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภณัฑ์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์ 11,830          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั



54 เก้าอี้ส านักงาน 3,500           3,500        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภณัฑ์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์ 3,500            ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

55 โทรทศัน์แอลอีดี (LED TV)  50 นิ้ว 44700 44700 เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วสิ 44700 ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

56 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติ ขนาด 250ลิตร 1,335,000     1,335,000  bidding บ.น าววิฒัน์การช่าง (1992) 1,335,000      ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

57 รถเข็นนั่งส าหรับผู้พกิาร 36,000         36,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 36,000          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

58 เคร่ืองตัดเฝือกแบบดูดฝุ่น 99,510         99,510      เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 99,510          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

59 เคร่ืองปั่นหาความเข้มข้นของเลือด 50,000         50,000      เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 50,000          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

60 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วดัส่วนสูง 16,000         16,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 16,000          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

61 เกย์ใหอ้อกซิเจนแบบหวัเด่ียวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 15,000         15,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 15,000          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั
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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 15000 บทียีู 60,900         60,900      เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร์ 60,900          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

2 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30000 บทียีู 41,500         41,500      เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร์ 41,500          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

3 เคร่ืองติดตามสัญาณชีพทารกแรกเกิด 150,000           150,000       เฉพาะเจาะจง บ.ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 150,000            ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

4 เคร่ืองวดัปริมาณน้ าตาลในเลือด 160,800           160,800       เฉพาะเจาะจง บ.ยูนีค เมดิคอล จ ากัด 160,800            ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

5 เคร่ืองชั่งน้ าหนักเด็กแบบดิจิตอล 4,000              4,000           เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 4,000               ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

6 จ้างเหมาบริการขยายเขตไฟฟา้ 18,826         18,826      เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ส านึกตน 18,826          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

7

จ้างเหมาบริการอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บภาพและรับส่ง
ข้อมูลภาพทางการแพทย์          22,000       22,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จ ากัด           22,000 ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

8
จ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์
เปน็ระบบดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟตพาแนลไร้สาย          22,500       22,500 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จ ากัด           22,500 ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั
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ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 เคร่ืองตอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่2 25,900         25,900      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.พรรณภัทร 25,900          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

2
เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3 34,500         34,500      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.พรรณภัทร 34,500          ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 2,190           2,190        เฉพาะเจาะจง หจก.พ.พรรณภัทร 2,190            ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

4 เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 150,000           150,000       เฉพาะเจาะจง บ.เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด 150,000            ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

5 เคร่ืองจี้และตัดแต่งเนื้อเยื่ออ่อนด้วยไฟฟา้ 350,000           350,000       เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นแอลออลล์ จ ากัด 350,000            ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

6 เคร่ืองตรวจจอประสาทตาชนิดหิ้วถือ 380,000           380,000       เฉพาะเจาะจง บ.ไนน์ต้ีไฟว์อินโนเวชั่นจ ากัด 380,000            ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

7

จ้างเหมาบริการอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เปน็
ระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บภาพและรับส่ง
ข้อมูลภาพทางการแพทย์          22,000       22,000 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จ ากัด           22,000 ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั

8
จ้างเหมาบริการเช่าเคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์
เปน็ระบบดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟตพาแนลไร้สาย          22,500       22,500 เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จ ากัด           22,500 ราคาต่ าสุด ส่งมอบภายใน 30 วนั
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