
สขร.01

ล าดับ รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้ยื่นเสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขที/่วันทีข่อง

สัญญา

1. บริษทั โอน ิเวิลด์ไวด์ เทรดด้ิง จ ากดั 888,850 บริษทั โอน ิเวิลด์ไวด์ เทรดด้ิง จ ากดั 888,850
2.บริษทั ดี เมด เทรดด้ิง จ ากดั 889,720
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็. ซี เมดิคอล ไม่ผ่านการพจิารณา

2
เคร่ืองช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้น
คืนชีพผู้ปว่ย

     2,000,000    2,000,000 e-bidding บริษัท เมอืงทอง กรุ๊ป เอนเตอร์ไพรซ์ (2014) จ ากดั 1,956,000.00 บริษทั เมืองทอง กรุ๊ป เอนเตอร์ไพรซ์ (2014) จ ากดั 1,956,000  
ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

2/2565       
ลว.14 ธ.ค. 64

1 บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากดั 1,995,000.00  บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากดั 1,995,000  

2 บริษทั เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 1,999,000.00
1. บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากดั 450,000.00 บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากดั 450,000
2. บริษทั เทเลเมด เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 465,000.00
3. บริษทั เมดิคอล อนิเตอร์เทค จ ากดั 480,000.00

1. บริษทั โอน ิเวิลด์ไวด์ เทรดด้ิง จ ากดั 210,000.00 บริษทั โอน ิเวิลด์ไวด์ เทรดด้ิง จ ากดั 210,000    

2. บริษทั ดี เมด เทรดด้ิง จ ากดั 228,971.96

3. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ ซี เมดิคอล 262,500.00

1. บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) จ ากดั 1,275,000.00  บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) จ ากดั 1,275,000  

2. บริษทั เซนต์เมด จ ากดั (มหาชน) ไม่ผ่านการพจิารณา

3. บริษทั ดีดีซี ดีสทริบวิชัน่ จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา

1. บริษทั เพอร์เฟค ไบโอเทค จ ากดั 898,000.00 บริษทั เพอร์เฟค ไบโอเทค จ ากดั 898,000

2. บริษทั ซุปเปอร์ อาร์. อนิเตอร์ จ ากดั 899,000.00

1. บริษทั โคเมค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 648,900.00 บริษทั โคเมค เฮลทแ์คร์ จ ากดั 648,900    

2. บริษทั แอซเทก็ เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา

1. บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท ์จ ากัด 519,000.00 บริษทั เอน็ราฟ-โนเนยีส เมดิคอล อคิวิปเมนท ์จ ากดั 519,000    

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไตรมาสที ่1
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงสาธารณสุข

กล้องจุลทรรศนช์นดิ 2 ตา1         890,300         890,300 e-bidding
ถูกต้องตาม
ประกาศและ
ราคาต่ าสุด

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

3
เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจ
และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ 
ระบบรวมศูนยไ์ม่นอ้ยกว่า  4 เตียง

เคร่ืองปั่นเม็ดเลือดแดงอดัแนน่ 
(ส าหรับหนว่ยปฐมภมู)ิ

6       210,000       210,000

5

เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อม
เคร่ืองกระตุกหวัใจในรถพยาบาลเพื่อ
เชือ่มต่อระบบศูนยก์ลางการรักษา
ทางไกล

 13,545,000

8
เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไม่
สัมผัสกระจกตา

      900,000       900,000 e-bidding

เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออตัโนมัติขนาดไม่
นอ้ยกว่า 150 ลิตร

เฉพาะเจาะจง

7

ณ  วันที ่30 ธันวาคม 2564 

 13,545,000 e-bidding

4

10
10/2565   

ลว.24 ธ.ค. 65

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

11/2565   
ลว.24 ธ.ค. 64

9/2565       
ลว.22 ธ.ค. 64

เฉพาะเจาะจง      450,000      450,000
ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

   1,300,000    1,300,000 e-bidding
ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

14/2565   
ลว.24 ธ.ค. 64

     2,000,000    2,000,000 e-bidding

เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนือ้ด้วยไฟฟา้
พร้อมอลัตราซาวด์

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

9
เคร่ืองเอกซเรยเ์คล่ือนที่ขนาดไม่นอ้ย
กว่า 100 mA.

4/2565       
ลว.17 ธ.ค. 64

3/2565      
ลว.17 ธ.ค. 64

เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจ
และสัญญาณชีพอตัโนมัติ ขนาดเล็ก

      520,000       520,000 e-bidding

      650,000       650,000 e-bidding



สขร.01

ล าดับ รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้ยื่นเสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขที/่วันทีข่อง

สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไตรมาสที ่1
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงสาธารณสุข

ณ  วันที ่30 ธันวาคม 2564 

2. บริษทั ลีดเดอร์ โปรดักส์ จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา

3. บริษทั ชินกฤช จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา
1. บริษทั อนิทเิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากดั 1,799,000.00 บริษทั อนิทเิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากดั 1,799,000  
2. บริษทั ชินกฤช จ ากดั 18,000,000.00
3. บริษทั ลีดเดอร์ โปรดักส์ จ ากดั 18,000,000.00

1. บริษทั บทีแีอล เมดิคอล จ ากดั 746,000.00 บริษทั บทีแีอล เมดิคอล จ ากดั 746,000    

2. บริษทั โคเจน (ประเทศไทย) จ ากดั 750,000.00

3. บริษทั เกอไทท ์จ ากดั 750,000.00

1. บริษทั วายมี โซลูชัน่ จ ากดั 982,000.00 บริษทั วายมี โซลูชัน่ จ ากดั 982,000    

2. บริษทั มาสเตอร์ ไพรม์ เซอร์วิส จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา

3. บริษทั รีแฮบ เมดิคอล จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา
1. บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควปิเมนท์ จ ากดั 749,000 บริษทั เอน็ราฟ-โนเนยีส เมดิคอล อคิวิปเมนท ์จ ากดั 749,000    
2. บริษทั ลีดเดอร์ โปรดักส์ จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา
3. บริษทั ชินกฤช จ ากดั ไม่ผ่านการพจิารณา

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

14
เคร่ืองดึงคอและหลังอตัโนมัติพร้อม
เตียงปรับระดับได้

      750,000

15
เคร่ืองเสียงอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ 
ส าหรับหอ้งประชุม

      498,000       498,000

13 เคร่ืองช่วยพยงุตัวแบบมีรางเล่ือน      1,040,000      1,040,000 e-bidding
ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

12         750,000         750,000 e-biddingเคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

11
เคร่ืองใหก้ารรักษาด้วยคล่ืนกระแทก 
(Shock wave)แบบRadial

   1,800,000   1,800,000 e-bidding

เฉพาะเจาะจง
ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

      750,000 e-bidding

10
10/2565   

ลว.24 ธ.ค. 65

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด

เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนือ้ด้วยไฟฟา้
พร้อมอลัตราซาวด์

5/2565      
ลว.17 ธ.ค. 64

16/2565   
ลว.29 ธ.ค. 64

8/2565       
ลว.22 ธ.ค. 64

7/2565       
ลว.24 ธ.ค. 64

      520,000       520,000 e-bidding

ถูกต้องตามที่
ก าหนดและ
ราคาต่ าสุด



สขร.01

ล าดับ รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้ยื่นเสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขที/่วันทีข่อง

สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไตรมาสที ่1
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงสาธารณสุข

ณ  วันที ่30 ธันวาคม 2564 



สขร.01

ล าดับ รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้ยื่นเสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขที/่วันทีข่อง

สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไตรมาสที ่1
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงสาธารณสุข

ณ  วันที ่30 ธันวาคม 2564 



สขร.01

ล าดับ รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้ยื่นเสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขที/่วันทีข่อง

สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไตรมาสที ่1
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงสาธารณสุข

ณ  วันที ่30 ธันวาคม 2564 



สขร.01

ล าดับ รายการ/โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้ยื่นเสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้ผ่านการคัดเลือก ราคาทีต่กลงซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขที/่วันทีข่อง

สัญญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งครุภัณฑ์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ไตรมาสที ่1
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  กระทรวงสาธารณสุข

ณ  วันที ่30 ธันวาคม 2564 


