รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559
รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

รายการทีด่ นิ สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) จานวน 2 รายการ
1 รพ.ธัญญารักษ์ ก่อสร้างรัว้ ลวดหนาม
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
ตาบลปางหมู อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

379,000 สอบราคา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
25 ราย
1.หจก.เอ.อี.เค.คอน
2.หจก.พีทีเอส จักรกล
3.หจก.วินวันเคหะภัณฑ์
4.หจก.พรรณไพศาลก่อสร้าง
5.หจก. ที.อาร์.เค.แม่ฮ่องสอน (2002)
6.หจก.แม่ฮ่องสอน เจริญแสง
7.หจก. ห้วยปูลิง ก่อสร้าง
8.หจก. เจริญกิจคาแสน
9.หจก.วัศพล เจริญกิจก่อสร้าง
10.หจก. วันทุนซัพพลาย
11.หจก. กิ่วลม การก่อสร้าง
12.หจก. ตอเจริญ
13.หจก. กอล์ฟ กรุ๊ป
14.หจก. รุ่งไพบูลย์ โยธาการ
15.หจก. สหกิจภูมิ
16.หจก. รพีพงศ์ ออโต้คาร์
17.หจก. เจริญ กรุ๊ป
18.หจก. ส.รุ่งเรืองการก่อสร้าง
19.หจก. รพีพงศ์ การโยธา
20.หจก.ต้าหลง คอนสตรัคชั่น
21.หจก. กฤชธนพร
22.มะนอย
23. ร้านพรศิลป์ธุรกิจ
24. สิงห์ฝางก่อสร้าง
25.นายศรพล กมลวรรณเลิศ

กลุม
่ ที่ 1
ผู้ยื่นซอง

2 ราย
1. หจก. กอล์ฟ กรุ๊ป
2. หจก. เจริญ กรุ๊ป

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

หจก.เจริญกรุ๊ป เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

วงเงินตาม
สัญญา

375,000

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

2 รพ.ธัญญารักษ์ ปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วย
บาบัดด้วยยา โรงพยาบาล
อุดรธานี

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
920,000 สอบราคา

ธัญญารักษ์อดุ รธานี ตาบลหนอง
ไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1 รายการ

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
รายการครุภัณฑ์ จานวน 41 รายการ

1,299,000

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
22 ราย
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.สหกิจวิศวกรรม
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยรีดเดอร์
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีกิติยา
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด พงศ์นภา
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทัศน์โปรเกรส
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด มหาทรัพย์ทวีคูณ
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทะนงกิตติ์ก่อสร้าง
8. ร้านภัทรภร โดยนางภัทรภร วิทยากร
9. บริษัท สามพลัง คอนสตรัคชั่น แ
10. ห้างหุ้นส่วนจากัด เหมสมิติการโยธา
11. บริษัท อธิกานต์ วิศวกรรม จากัด
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีสวัสดิ์นาข่า
13. ร้านภูเบศ ก่อสร้าง
14. ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพนครเอ็นจิเนียริ่ง
15. บริษัท อุตสาหกรรมเอกสยาม จากัด
16. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองวัฒนะ
17. ห้างหุ้นส่วนจากัด พรหมพันฒ์
18. ห้างหุ้นส่วนจากัด พงศธรการช่างอุดร
19. บจก. นากลางรีไซเคิ้ลและก่อสร้าง
20. บจก.ซีวิล คอนสตัคชั่น แอนด์ ดีไซน์
21. ห้างหุ้นส่วนจากัด วิวรรธก์ อินดัสทรี
22. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยอดอรุณเซ็นเตอร์

ผู้ยื่นซอง
5 ราย
1. ร้านภูเบศก่อสร้าง
โดยนายภาณุพงศ์ คช
เสนา
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด
มหาทรัพย์ทวีคูณ
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด
ส.สหกิจวิศกรรม
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด
พงศธรการช่างอุดร
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด
เหมสมิติการโยธา

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

หจก.มหาทรัพย์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

วงเงินตาม
สัญญา

590,000

965,000

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1 รพ.ธัญญารักษ์ ชุดครุภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย
สงขลา
ตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 1 ชุด
2 รพ.ธัญญารักษ์ ชุดออกกาลังกายในร่มสาหรับ
สงขลา
กิจกรรมบาบัด ตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1
ชุด

3 รพ.ธัญญารักษ์ เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ
อุดรธานี
พร้อมขาตั้ง ตาบลหนองไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1
เครื่อง

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
218,000 สอบราคา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

2 ราย
1. ร้านมุกทองรวมช่าง
2. ร้านธีรภัทร์

2 ราย
1. ร้านมุกทองรวม
ช่าง
2. ร้านธีรภัทร์
1,335,000 สอบราคา
6 ราย
3 ราย
1. บจก.ฟิตเวิร์ค
1. บจก.ฟิตเวิร์ค
2. บจก.แอล ดี เอ็นเตอร์ไพรส์ 2. หจก.พี เอส เมดิ
3. หจก.ท่าชักเซอร์วิส
เทค
4. หจก.พี เอส เมดิเทค
3. บจก.มาราธอน
5.ร้าน W.R. ซัพพลาย
(ประเทศไทย)
6. บจก.มาราธอน(ประเทศไทย)
70,000 ตกลงราคา หจก.สหครุภัณฑ์

หจก.สหครุภัณฑ์

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

ร้านมุกทองรวมช่างเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

205,000

บจก.มาราธอน เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,250,000

หจก.สหครุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

70,000

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

4 รพ.ธัญญารักษ์ เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ตาบล
อุดรธานี
หนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 20 เตียง

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
200,000 สอบราคา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

12 ราย
1. หจก. กรวิรัตน์ กรุ๊ป
2. ร้านขายดี โดยนายมานิตย์ คาล้วน
3. บจก. เอ็นที เมดิคอล เทรดดิ้ง
4. ร้านชลธาร ก่อสร้าง
5. บจก.แอมเมท เอ็นจิเนียริ่ง
6. บจก. ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล
7. บจก. ขอนแก่น เอส อาร์ โฮมเซ็นเตอร์
2003
8. ร้านภัทรกร
9. นายวรวุฒิ สุพันธมาศ
10. บริษัท อธิกานต์ วิศวกรรม จากัด
11. บริษัท อุตสาหกรรมเอกสยาม จากัด
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองวัฒนะ วัสดุ
ก่อสร้าง

8 ราย
1. นายวรวุฒิ สุพันธมาศ
2. บริษัท อธิกานต์
วิศวกรรม จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทอง
วัฒนะ วัสดุก่อสร้าง
4. ร้านขายดี
5. บริษัท แอมเมท เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด กรวิ
รัตน์ กรุ๊ป
7. ร้านชลธาร
8. บริษัท ขอนแก่น เอส
อาร์ โฮมเซ็นเตอร์ 2003
จากัด

ร้านชลธารก่อสร้างเป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

208,000

5 รพ.นพรัตนฯ

ชุดเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อแบบไร้สาย แขวง
คันนายาว
เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,600,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.โซวิค
2.บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส
3.บจก.อินทิเกรต
4.บจก.ครีเอทีฟ

1 ราย
1.บจก.อินทิเกรต

บจก.อินทิเกรต เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,600,000

6 รพ.ประสาท
เชียงใหม่

เครื่องวัดปริมาตรโลหิตทีอ่ อก
จากหัวใจแสดงต่อเนื่อง แบบ
ไม่รุกล้า และลักษณะชีพ
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

500,000 ตกลงราคา

1 ราย
1.บจก.อีฟอร์แอล เอม

1 ราย
1. บจก.อีฟอร์แอล
เอม

บจก.อีฟอร์เอ็ม เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

500,000

ที่

หน่วยงาน

7 รพ.ประสาท
เชียงใหม่

ชื่อโครงการ
เตียงไฟฟ้าสาหรับผู้ป่วย
ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 3 เตียง

8 รพ.ผิวหนังฯ ตรัง หัวยิงแสงคาร์บอนไดออกไซด์
เลเซอร์ชนิดแฟรกชั่นแนล
สแกนเนอร์ (Fractional
Scanner) พร้อมอุปกรณ์
ตาบลบ้านควน อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง 1 รายการ

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
330,000 ตกลงราคา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

1 ราย
1.บจก.ไทยเมดิคอล

1 ราย
1.บจก.ไทยเมดิคอล

บจก.ไทยเมดิคอล เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

269,640

800,000 สอบราคา

4 ราย
1.บจก.แพนไซเอ็นซ์
2.บจก.เซลล์วรรณ
3. บจก.เมดิคอลเลเซอร์
4.บจก.เคเอสพีอ๊อคต้าเทค

2 ราย
บจก.แพนไซเอ็นซ์ เป็นผู้เสนอ
1.บจก.แพนไซเอ็นซ์
ราคาต่าสุด
2.บจก.เซลล์วรรณ

797,000

1 ราย
1. บจก.อาร์เอ็กซ์

9 รพ.มหาวชิรา
ลงกรณธัญบุรี

รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อม
เครื่องช่วยหายใจและเครื่อง
กระตุกหัวใจ
ตาบลบึงสนั่น อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

1,800,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.อาร์เอ็กซ์
2.บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
3.บจก.อี ฟอร์ แอล เอม
4.หจก.อัลเทอร์เนท

10 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วย
ไฟฟ้าพร้อมจี้ห้ามเลือด ตาบล
ขุนทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 1 เครื่อง

1,995,000 สอบราคา

2 ราย
2 ราย
1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด 1. บริษัท ซิลลิค
2. บริษัท เมดติจูด จากัด
ฟาร์มา จากัด
2. บริษัท เมดติจูด
จากัด

บจก.อาร์เอ็กซ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,906,000

บจก.ซิลลิคฟาร์มา เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,930,000

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

11 รพ.เมตตาฯ (วัด เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ
ไร่ขิง)
พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ตาบล
ไร่ขิง
อาเภอสามพราน จังหวัด
ง ขิง
12 รพ.เมตตาฯ (วัด นครปฐม
เตียงผ่าตัด1ตาเครืต่อาบลไร่
ไร่ขิง)
อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 2 เตียง

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
1,550,000 สอบราคา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

2 ราย
1.บจก.เอสพีแอลกรุ๊ป
2.บจก.อีฟอร์แอลเอม

2 ราย
1.บจก.เอสพีแอลกรุ๊ป
2.บจก.อีฟอร์แอลเอม

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,550,000

2,000,000 สอบราคา

3 ราย
1.หจก.เอส.อี.ซัพพลาย
2.บจก.ป.เคมีอุปกรณ์
3.บจก.บริการซ่อมและขาย
เครื่องมือแพทย์

2 ราย
บจก.บริการ
เป็นผู้เสนอ
1.บจก.ป.เคมีอุปกรณ์ ซ่อมและขาย
ราคาต่าสุด
2.บจก.บริการซ่อมและ เครื่องมือแพทย์
ขายเครื่องมือแพทย์

1,326,800

บจก.อีฟอร์
แอลเอม

13 รพ.เลิดสิน

รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อม
เครื่องช่วยหายใจและเครื่อง
กระตุกหัวใจ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,800,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.อาร์เอ็กซ์
2.บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
3.บจก.อี ฟอร์ แอล เอม
4.หจก.อัลเทอร์เนท

1 ราย
1.บจก.อาร์เอ็กซ์

บจก.อาร์เอ็กซ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,906,000

14 รพ.เลิดสิน

กล้องส่องท่อทางเดินน้าดี
ระบบวิดีทัศน์ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 1
กล้อง

1,090,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.ซายน์ เอ็นจิเนียร์
2.บจก.โอลิมปัส
3.บจก.เลเซอร์เมด
4.พี.เอ็น.เค คอนสตรัคชั่น

1 ราย
1.บจก.โอลิมปัส

บจก.โอลิมปัส

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,070,000

15 รพ.เลิดสิน

เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคลื่นความถี่สูงทางทวาร
หนัก แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,900,000

3 ราย
1.บจก.โอลิมปัส
2.บจก.เมดโฟกัส
3.บจก.วีเอ็นแฮ๊ดเทค

1 ราย
1.บจก.เมดโฟกัส

บจก.เมดโฟกัส เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,885,000

ที่

หน่วยงาน

16 รพ.เลิดสิน

17 รพ.สงฆ์

ชื่อโครงการ
ชุดกล้องส่องผ่าตัดระบบวีดิ
ทัศน์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
เครื่องส่องตรวจโพรงหลังจมูก
และกล่องเสียงแบบโค้งได้
(Flexible
naso-Pharyngo-Laryngo
Scopes) แขวงทุง่ พญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
1,300,000

วิธีการ
จัดหา

700,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

1 ราย
1.บจก.โอลิมปัส

1 ราย
1.บจก.โอลิมปัส

บจก.โอลิมปัส

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,290,000

6 ราย
1.บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์
2.บจก.เอราวัณ ไฮเทค
3.บจก.เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์
4.บจก.ที.เอส.เอ็ม.ซายน์
5.หจก.โชครุ่งเจริญ
6.หจก.สามัญ บีบี 2011

2 ราย
1.บจก.โกสินทร์
เวชภัณฑ์
2.บจก.เค.เพอร์
ฟอร์แมนซ์

บจก.เค.เพอร์
ฟอร์แมนซ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

650,000

18 รพ.สงฆ์

เครื่องตรวจการได้ยินระดับ
ก้านสมอง (Auditory
Brainstem Evoked
Pottential Response)
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
1 เครื่อง

1,815,000 e-bidding

6 ราย
1.บจก.มารุ่งโรจน์
2.บจก.เอียร์โทน
3.บจก.ออดิเมด
4.บจก. เอสพี โซนิค
5.หจก.เอเคเอ็นจิเนียริ่ง
6.บจก.ศิวะเทคโนโลยี

2 ราย
บจก.ออดิเมด
1.บจก.ออดิเมด
2.บจก. เอสพี โซนิค

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,510,000

19 รพ.สงฆ์

เครื่องดมยาสลบชนิด
อิเล็คทรอนิกส์ พร้อม
เครื่องวัดสัญญาณชีพระหว่าง
ผ่าตัด แขวงทุง่ พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
เครื่อง

1,990,000 e-bidding

5 ราย
1.บจก.เมดิทอป
2.บจก.โซวิค
3.บจก.เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง
4.บจก.รีโซลิค
5.บจก.อีฟอร์แอลเอม

2 ราย
1.บจก.เมดิทอป
2.บจก.อีฟอร์
แอลเอม

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,540,000

บจก.อีฟอร์
แอลเอม

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

20 รพ.สูงอายุ ชลบุรี เครื่องซักผ้า ขนาด 125
ปอนด์ ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 1
เครื่อง
21 รพ.สูงอายุ ชลบุรี เครื่องฝึกการเคลื่อนไหว
รยางค์ส่วนบนและรยางค์
ส่วนล่างแบบให้ข้อมูล
ป้อนกลับทางชีวภาพ ตาบล
ห้วยใหญ่ อาเภอบางละมุง
งหวัดชลบุรีก1เฉิเครื
22 รพ.สูงอายุ ชลบุรี จัรถพยาบาลฉุ
นพร้่องอม

วงเงิน
วิธีการ
ผู้ซอื้ ซอง/
งบประมาณ
จัดหา
รับซอง
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
685,000 ตกลงราคา บจก.KST

เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วย
ระบบไฟฟ้า ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 5
เตียง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

บจก.KST

บจก. KST

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

680,000

1,950,000 สอบราคา

บจก.เมดิพราวน์

บจก.เมดิพราวน์

บจก.เมดิพราวน์ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,924,000

1,800,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.อาร์เอ็กซ์
2.บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
3.บจก.อี ฟอร์ แอล เอม
4.หจก. อัลเทอร์เนท

1 ราย
1.บจก.อาร์เอ็กซ์

บจก.อาร์เอ็กซ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,906,000

1,150,000 e-bidding

6 ราย
1. บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส
2. บจก.เอส.เจ.เมดิคอล เทรดดิ้ง
3. บจก.ฟาร์ ทริลเลียน
4. บจก.เมดิชายน์ เฮลท์แคร์
5. บจก.เบอร์ลิน เยอรมนี
6. บจก.วาย.ยู.เค.

1 ราย
1. บจก.เอ็นราฟ-โน
เนียส

บจก.
เป็นผู้เสนอ
เอ็นราฟโนเนียส ราคาต่าสุด

1,050,000

เครื่องช่วยหายใจและเครื่อง
กระตุกหัวใจ
ตาบลห้วยใหญ่ อาเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

23 ศ.สิรินธรฯ

ผู้ยื่นซอง

ที่

หน่วยงาน

24 ศ.สิรินธรฯ

25 ศ.สิรินธรฯ

26 ศ.สิรินธรฯ

วงเงิน
วิธีการ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุ้นการ
1,660,000 e-bidding
กลืนด้วยระบบการตอบสนอง
เกมส์คอมพิวเตอร์ ตาบล
ตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จัเครื
งหวั
ดนนทบุ
1 ชุวดยดนตรี
่องบ
าบัดรักรีษาด้
1,070,000 e-bidding
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

ชุดฝึกการทางานของ
กล้ามเนื้อแขนและขาแบบให้
ข้อมูลย้อนกลับในขณะทา
กิจกรรม ตาบลตลาดขวัญ
อง จังหวั
รี 1
27 ส.ประสาทวิทยา อชุาเภอเมื
ดเครื่องควบคุ
มสัดญนนทบุ
ญาณภาพ
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
2 ราย
1. บจก. ออตโต บ๊อก
2. บจก. เซฟ-ที-เซลล์

4 ราย
1. บจก.ยูแฟม คลินิก
2. บจก.สุทศั น์วศิ วการ
3. บจก.ออดิเมด
4. บจก.เอสพี โซนิค
1,035,000 e-bidding 2 ราย
1. บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส
2. บจก.อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล

1,040,000 e-bidding

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

1 ราย
1. บจก.ออตโต บ๊อก

บจก.อ๊อตโตบ๊อกฯ เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,650,000

1 ราย
1. บจก.ออดิเมด

บจก.ออดิเมด

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,060,000

1 ราย
1. บจก.เอ็นราฟ-โน
เนียส

บจก.
เป็นผู้เสนอ
เอ็นราฟโนเนียส ราคาต่าสุด

1,025,000

10 ราย
2 ราย
บจก.โกสิน
1.หจก.คริสตัลอิเลคทรอนิค
1.บจก.โกสิน
เวชภัณฑ์
2.บจก.โกสินเวชภัณฑ์
เวชภัณฑ์
3.บจก.ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง
2.บจก.มาร์ธา กรุ๊ป
4.บจก.สาธิตเอวีแอล
5.บจก.เอวีเทคซีสเต็มส์
6.บจก.เท็นอินทีเกรดเต็ด
7.บจก.นับเบอร์วันคอมพิวเตอร์
8.บจก.ไต้ตงอลูมินั่ม
9.บจก.มาร์ธา กรุ๊ป
10.บจก.เพาเวอร์เทคคอน
เน็คชั่น

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,039,000

วงเงิน
วิธีการ
ที่ หน่วยงาน
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
28 ส.ประสาทวิทยา ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกะโหลก
1,350,000 e-bidding
ศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุง่ พญา
ไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2 ชุด
29 ส.ประสาทวิทยา ชุดอุปกรณ์พนื้ ฐานผ่ากะโหลก
ศีรษะ แขวงทุง่ พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2
ชุด

440,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

4 ราย
1.บจก.โกสินเวชภัณฑ์
2.บจก.เมดโทรนิค
3.บจก.ไต้ตงอลูมินั่ม
4.บจก.สแปร์เมด

2 ราย
1.บจก.โกสิน
เวชภัณฑ์
2.บจก.เมดโทรนิค

บจก.โกสิน
เวชภัณฑ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,349,000

4 ราย
1.บจก.โกสินเวชภัณฑ์
2.บจก.เมดโทรนิค
3.บจก.ไต้ตงอลูมินั่ม
4.บจก.สแปร์เมด

2 ราย
1.บจก.โกสิน
เวชภัณฑ์
2.บจก.เมดโทรนิค

บจก.โกสิน
เวชภัณฑ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

439,000

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

30 ส.ประสาทวิทยา โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยว
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 3 รายการ

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
529,800 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

16 ราย
2 ราย
บจก.ไทคูณ
1.บจก.ป.เคมีภัณฑ์
1.บจก.ไทคูณ เมดิ เมดิคอล
2.บจก.บางกอกยูนิเทรด
คอล
3.บจก.จาเริญแพทย์ภัณฑ์
2.บจก.ฉัตรรุ่งเรือง
4.บจก.ฉัตรรุ่งเรือง
5.บจก.ไทคูณเมดิคอล
6.บจก.อินโนเอกเซล
7.บจก.ออมนิแคร์
8.บจก.ออลเวลล์ แอสเสท
9.บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ
10.บจก.ยูนิเทคเฮลท์แคร์
11.บจก.เบอร์ลินเยอรมณี
12.บจก.บริการซ่อมและขาย
เครื่องมือแพทย์
13.บจก.ไต้ตงอลูมินั่ม
14.บจก.โอนิเวิลด์ไวด์
15.บจก.เมดิคอล(คริติคอลแคร์)
16.บจก.ทัชอินไทย คอร์ปอเรชั่น

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

วงเงินตาม
สัญญา

525,300

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

31 ส.ประสาทวิทยา โคมไฟชนิดโคมเดี่ยวพร้อมกล้อง

HD แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

32 ส.ประสาทวิทยา ลิฟท์ แขวงทุง่ พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
รายการ

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
1,765,500 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

21 ราย
1.หจก.โกลบอลเน็ตคอนซัลติ้ง
แอนด์เซลล์
2.บจก.ไทคูณ เมดิคอล
3.บจก.ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์
4.บจก.ดีเน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
5.บจก.อินโนเอกเซล
6.บจก.เมสิเทส
7.บจก.เคทีซี เมดิคอล
8.บจก.เคสบายเคส
9.บจก.ออลเวลล์ แอสเสท
10.บจก.ทีพีจีโซลูชั่น
11.บจก.จันทร์สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง
12.บจก.ดีดี ทีม
13.บจก.เอ็นบีเอ็นที
14.บจก.ทีโอที
15.บจก.ยูนิเทคเฮลท์แคร์
16.บจก.แม็กโครเมช
17.บจก.บริการซ่อมและขาย
เครื่องมือแพทย์
18.บจก.ซี-คอน รีเทล
1,050,000 e-bidding
12 ราย
1.หจก.ชาญพานิช
2.บจก.สยามอินดัสเตรียล คอร์
ปอเรชั่น
3.บจก.เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

ผู้ยื่นซอง
2 ราย
1.บจก.ไทคูณ เมดิ
คอล
2.บจก.ออลเวลล์

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

บจก.ไทคูณเมดิคอล เป็นผู้เสนอ

2 ราย
บจก.สยาม
1.บจก.สยามอินดัส อินดัสเตรียล
เตรียล คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น
2.บจก.สุรพล
วิศวกรรม

วงเงินตาม
สัญญา

1,757,900

ราคาต่าสุด

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

679,450

ที่

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

33 ส.พยาธิ

เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน
(Rotary Microtome)
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

34 ส.สูงอายุ

เครื่องให้การบาบัดรักษาด้วย
ไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น
(Shortwave diathermy)
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง

35 ส.สูงอายุ

เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ
(Traction) ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1
เครื่อง
เตียงช่วยในการฝึกยืนปรับ
ระดับและปรับเอียงได้โดยใช้
ไฟฟ้า
(Tilt table) ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมื
ดนนทบุ
รี 1
หม้
อต้มแผ่อนงให้จังคหวั
วามร้
อนแบบ
เคลื่อนทีไ่ ด้ (Hydrocollator)
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ

36 ส.สูงอายุ

37 ส.สูงอายุ

วงเงิน
วิธีการ
งบประมาณ
จัดหา
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
1,896,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
4 ราย
1.บจก.อาคเนย์ทร้าฟฟิค
2.บจก.เคโมโซเอนซ์
3.บจก.พยาธิภัณฑ์
4.สง่าก่อสร้าง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

1 ราย
บจก.เคโมโซแอนส์

บจก.เคโมโซแอนส์เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

1,876,000

400,000 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

370,000

290,000 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

140,000

210,000 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

170,000

98,000 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

84,000

ที่

หน่วยงาน

38 ส.สูงอายุ

39 ส.สูงอายุ

40 ส.สูงอายุ

41 ส.สูงอายุ

ชื่อโครงการ
เตียงสาหรับดัดดึงข้อต่อและ
กระดูกสันหลังปรับระดับได้
โดยใช้ระบบไฟฟ้า
(Mobilization electric
bed) ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมื
ง จังาหวั
รี 1style
เตียง
บันอไดเข้
มุมดนนทบุ
(Corner
staircase) ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1
รายการ
บาร์คู่ขนานสาหรับฝึกเดิน
(Parallel bar) ตาบลตลาด
ขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1
รายการ
รอกคู
่เหนือศรีษะและวงล้อ
บริหารไหล่และแขน
(Overhead
pulley and shoulder
wheel) ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมื
รวมทั
ง้ สิ้นอง

วงเงิน
วิธีการ
ผู้ซอื้ ซอง/
งบประมาณ
จัดหา
รับซอง
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
170,000 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

125,000

70,000 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

59,000

50,000 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

43,500

20,900 ตกลงราคา บจก.เอ็นราฟโนเนียส

บจก.เอ็นราฟโน
เนียส

บจก.เอ็นราฟโน เป็นผู้เสนอ
เนียส
ราคาต่าสุด

18,500

41,723,200

39,434,090

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559
รายการที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

กลุม
่ ที่ 2
วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

รายการทีด่ นิ สิ่งปลูกสร้าง (ผูกพัน) จานวน 6 รายการ
1 รพ.ธัญญา อาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟืน้ ฟู (4 ชั้น)
รักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตาบลศิลา
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น 71,482,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 14,356,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 57,426,100 บาท

71,482,600 e-bidding

1 ราย
1 ราย
1. บจก.ขอนแก่นควอลิตี้ 1. บจก.ขอนแก่น
คอนกรีต
ควอลิตี้ คอนกรีต

บจก.ขอนแก่น เป็นผู้เสนอ
ควอลิตี้คอนกรีต ราคาตาสุด

64,000,000

2 รพ.ธัญญา อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟืน้ ฟู (4 ชั้น) (มี
รักษ์เชียงใหม่ เสาเข็มต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น 83,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 16,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 67,200,000 บาท

83,600,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.อรุณสวัสดิ์นิรมิต
2.บจก.ฟอร์ คอน
3.บจก.ส.สายปายค้าวัสดุ
และปิโตรเลียม
4.บจก.เคนเบอร์ จีโอเทคนิค

3 ราย
1.บจก.อรุณสวัสดิ์
นิรมิต
2.บจก.ส.สายปายค้า
วัสดุและปิโตรเลียม
3.บจก.เคนเบอร์ จีโอ
เทคนิค

บจก.ส.สายปาย

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

62,000,000

3 รพ.ธัญญา
รักษ์สงขลา

68,158,600 e-bidding

5 ราย
1.บจก. ฟอร์ คอน
2.หจก.เอ็น.เค.บิลดิ้งคอน
สตรัคชัน
3.หจก.มิตรแสงวิศวกรรม
4.หจก.ดี-ชัย คอนสตรัคชัน
5.บจก.นวธนคม

3 ราย
1.หจก.เอ็น.เค.บิลดิ้
งคอนสตรัคชัน
2.หจก.มิตรแสง
วิศวกรรม
3.หจก.ดี-ชัย คอน
สตรัคชัน

หจก.ดี-ชัย คอน เป็นผู้เสนอ
สตรัคชัน
ราคาตาสุด

47,980,000

อาคารเรือนนอนและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น 68,158,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 13,671,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 54,686,900 บาท

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

4 รพ.นพรัตนฯ ศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น 87,892,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 17,678,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 70,715,600 บาท

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

87,892,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

4 ราย
1.บจก.เวิลด์ เดสคอน
2.บจก.อินทิเมท คอน
สตรัคชัน
3.บจก.สยามธรรมนนท์
4.หจก.สายทองก่อสร้าง

2 ราย
บริษัท อินทิเมท
1.บจก.เวิลด์เคสคอน คอนสตรัคชัน
2.บจก.อินทิเมท คอน จากัด
สตรัคชัน

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

87,304,028

5 รพ.มะเร็ง
ชลบุรี

อาคารอานวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น 393,882,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 78,917,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 118,377,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 197,295,000 บาท

393,882,000 e-bidding

5 ราย
1.บจก.เกียรติก้องภพ
2.บจก.อินฟินีท เอนจิเนียริง
แอนด์ คอนสทรัคชัน
3.บจก.ไพศาลกิจซิสเต็ม
4.หจก.จักรราชคอน
สตรัคชัน
5.บจก.สยามกรกิจ

4 ราย
บจก.ไพศาลกิจ
1.บจก.อินฟีนิท เอนจิ ซิสเต็ม
เนียริง แอนด์
คอนสทรัคชัน
2.บจก.สยามกรกิจ
3.บจก.เกียรติก้องภพ
4.บจก.ไพศาลกิจซิส
เต็ม

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

381,300,000

6 รพ.มะเร็ง
ลพบุรี

อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น 288,464,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 64,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 96,000,000 บาท
ปี 2561ผูกพันงบประมาณ160,000,000 บาท

288,464,500 e-bidding

4 ราย
1.บจก.สยามกรกิจ
2.หจก.จักรราชคอน
สตรัคชัน
3.บจก.อาคาร 33
4.หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์

1 ราย
1. หจก.จักราชคอน
สตรัคชัน

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

229,770,000

รายการทีด่ นิ สิ่งปลูกสร้าง (ปีเดียว) จานวน 13 รายการ

หจก.จักรราช
คอนสตรัคชัน

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

1 รพ.ธัญญา อาคารผู้ป่วย 60 เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์
รักษ์ขอนแก่น ขอนแก่น ตาบลศิลา
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

15,954,900 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
24 ราย
1. บจก.โพรมิเนนท์
2. บจก.สยามธรรมนนท์
3. บจก.ซี เอช เอ็นจิเนียริง
4. บจก.ธนากรฐิติคุณ
5. หจก.ภิญโญจักราชบริการ
6. หจก.ฝั่งไทย
7. ชัยพัฒนศุภกิจ
8. หจก.เกศรินทร์ค้าไม้
9. หจก.วัฒนสุวรรณ
10. หจก.สุขสมบัติขอนแก่น
11. หจก.ขอนแก่นชาญกิจ
12. หจก.กิติโชคขอนแก่น
13. หจก. ธ ณภัทร
14. หจก.อัลเทอร์เนท เทรดดิ้ง
15. หจก.กิงแก้ว วิศวกร
16. บจก.ขอนแก่นยูนิตี้
17. บจก.มหารุ่งเรือง
18. บจก.ขอนแก่นควอลิตี้
คอนกรีต
19. บจก.ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี
20. บจก.เอ็มเทค คอนสตรัคชัน
21. บจก.อรัชแลนด์
22. ภัทรภาดา
23. หจก.บรบือพรเทพ
24. บจก.บี เอส คอนกรีต

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

7 ราย
บจก.ขอนแก่น เป็นผู้เสนอ
1. หจก.เกศรินทร์ค้า ควอลิตี้คอนกรีต ราคาตาสุด
ไม้และวัสดุก่อสร้าง
2. หจก.กิติโชค
ขอนแก่น
3. บจก.ขอนแก่นยูนิตี้
คอนสตรัคชัน
4. บจก.ขอนแก่นควอ
ลิตี้ คอนกรีต
5. บจก.อรัช
แลนด์พร็อพเพอร์ตี้
6. หจก.บรบือพรเทพ
7. นางสาวเสาวนย์
หมันการ

วงเงินตาม
สัญญา
12,390,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

2 รพ.ธัญญา อาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง ขนาด 2 ชั้น (มี
รักษ์เชียงใหม่ เสาเข็มต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง

3 รพ.ธัญญา
รักษ์
แม่ฮ่องสอน

ทางเดินเชือมอาคารพร้อมหลังคา โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ตาบลปางหมู อาเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

15,826,300 e-bidding

3 ราย
1.บจก.อรุณสวัสดิ์นิรมิต
2.บจก.ส.สายปายค้าวัสดุ
และปิโตรเลียม
4.บจก.เคนเบอร์ จีโอเทคนิค

2 ราย
บจก.เค็นเบอร์จี เป็นผู้เสนอ
1.บจก.ส.สายปายค้า โอเทคนิค (ไทย ราคาตาสุด
วัสดุและปิโตรเลียม แลนด์)
2.บจก.เคนเบอร์ จีโอ
เทคนิค

14,850,000

2,851,000 e-Auction

8 ราย
1. หจก.พรรณไพศาล
ก่อสร้าง
2.หจก.แม่ฮ่องสอนกู้ดวิวล์
ก่อสร้าง
3.หจก.ที.อาร์.เค.
แม่ฮ่องสอน (2002)
4.หจก.เจ เอ็น เพาเวอร์
5.หจก.เจริญกิจคาแสน
6.หจก.วันทุนซัพพลาย
7.หจก.คันธวงค์ คอน
สตรัคชัน
8.หจก.สหกิจภูมิ

8 ราย
หจก.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้เสนอ
1. หจก.พรรณไพศาล
ราคาตาสุด
ก่อสร้าง
2.หจก.แม่ฮ่องสอนกู้ด
วิวล์ก่อสร้าง
3.หจก.ที.อาร์.เค.
แม่ฮ่องสอน (2002)
4.หจก.เจ เอ็น
เพาเวอร์
5.หจก.เจริญกิจคาแสน
6.หจก.วันทุนซัพพลาย
7.หจก.คันธวงค์ คอน
สตรัคชัน
8.หจก.สหกิจภูมิ

2,280,800

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

4 รพ.ธัญญา
รักษ์สงขลา

อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
ตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 1 หลัง

5 รพ.ธัญญา
รักษ์สงขลา

อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถนุ โล่ง)
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ตาบลเกาะแต้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง

6 รพ.ธัญญา อาคารผู้ป่วย 20 เตียง แบบเลขที 7231
รักษ์อดุ รธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี ตาบลหนองไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

20,125,300 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

2 ราย
1. หจก.มิตรแสง
วิศวกรรม
2. หจก.พัทลุงราชพฤกษ์
ก่อสร้าง
28,352,500 e-bidding
3 ราย
1.บจก.ฟอร์ คอน
2. หจก.มิตรแสง
วิศวกรรม
3. บจก.นวธนคม
2,534,200 e-bidding 6 ราย
1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
วิทยกุลก่อสร้าง
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ศรีสมดีการโยธา
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ทะนงกิตติ์กอ่ สร้าง
4. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
เอส.เค พูนทรัพย์
5. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
พงศธรการช่างอุดร
6. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
คมพิษณุ

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

1 ราย
1. หจก.มิตรแสง
วิศวกรรม

หจก.มิตรแสง
วิศวกรรม

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

15,950,000

1 ราย
1. หจก.มิตรแสง
วิศวกรรม

หจก.มิตรแสง
วิศวกรรม

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

27,850,000

3 ราย
หจก.พงศธรการ เป็นผู้เสนอ
1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ช่างอุดร
ราคาตาสุด
วิทยกุลก่อสร้าง
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
พงศธรการช่างอุดร
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
คมพิษณุ

2,427,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

7 รพ.ธัญญา อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)
รักษ์อดุ รธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี ตาบลหนองไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

10,901,200 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

3 ราย
1 ราย
หจก.พงศธรการ เป็นผู้เสนอ
1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด
1. หจก. พงศธรการ ช่างอุดร
ราคาตาสุด
พงศธรการช่างอุดร
ช่างอุดร
2. ห้างหุน้ ส่วนจากัด ริ
นทร์รัตน์
3. บริษัท เลิศพัฒนา
วิศวกร จากัด

วงเงินตาม
สัญญา
11,350,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

8 รพ.ประสาท ปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่
เชียงใหม่ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 2 ห้อง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
13,200,000

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
14 ราย
1. บริษทั วิษณุโชค จากัด
2. บริษทั เบสท์ ไดเรคชัน
ซิสเต็ม จากัด
3. บริษทั วินด์ชิลล์ จากัด
4. บริษทั แอร์พลัส แอ๊
พพลาย จากัด
5. บริษทั ไฮจินิค โซลูชัน
จากัด
6. บริษทั เมเจอร์ แอร์
คอนดิชันนิง จากัด
7. บริษทั คอนเดคโฮม
จากัด
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด สุด
คณา
9. ชัยพัฒนศุภกิจ
10. หจก.เชียงใหม่กฤษฎา
การช่าง
11. ส.สายปายค้าวัสดุและ
ปิโตรเลียม
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด
เบสท์ เมดิคอล (แพร่)
13. ห้างหุ้นส่วน จากัด
สิณารัตน์ก่อสร้าง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

4 ราย
บจก.วินด์ชิลล์
1. บริษทั เบสท์
ไดเรคชัน ซิสเต็ม จากัด
2. บริษทั วินด์ชิลล์
จากัด
3. บริษทั ไฮจินิค
โซลูชัน จากัด
4. บริษทั เมเจอร์
แอร์คอนดิชันนิง จากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

ผู้ยื่นซอง

วงเงินตาม
สัญญา
8,470,120

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

9 รพ.มหาวชิรา อาคารชุดรวมพักอาศัย 18 หน่วย (4 ชั้น) ระดับ
ลงกรณธัญบุรี 3-4
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ตาบลบึง
สนัน อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

10 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

ปรับปรุงห้องผ่าตัด และห้องเก็บวัสดุการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎร์ธานี ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

15,426,400 e-bidding

8,500,000 E- bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

11 ราย
1 ราย
1.หจก.ชิณภาส ซัพพลาย 1.บจก.โฟลิจ เอน
2.หจก.จ.ประเสริฐโชค เตอร์ไพรซ์
3.บจก.วันชัย 1992
4.บจก.โฟสิจ เอนเตอร์
ไพรซ์
5.บจก.เจณพล การโยธา
6.บจก.ทักษิณ ที.เอ็น.ซี
7.บจก.แฟคโตคอน
8.บจก.วีอาร์ซีลิล
9.หจก.กิตติยาก่อสร้าง
1994
10.ชัยพัฒนศุภกิจ
11.หจก.สยามท่าพระ
ก่อสร้าง
3 ราย
1.บริษัท วินด์ซิลส์ จากัด
2. บริษัท มาเคท์ (ไทย
แลนด์) จากัด
3. บริษัท เพอร์เฟอร์แม็ก
เอ็นเตอร์ไพร์ จากัด

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

บจก.โฟลิจเอน
เตอร์ไพรซ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

15,400,000

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

8,400,000

2 ราย
บจก.มาเคท์
1. บริษัท มาเคท์
ประเทศไทย
(ไทยแลนด์) จากัด
2. บริษัท เพอร์
เฟอร์แม็ก เอ็นเตอร์
ไพร์ จากัด

วงเงินตาม
สัญญา

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

3 ราย
หจก.ดีเซลซีวิล
1. บริษัท ดีเซลซีวิล (1999)
1999 จากัด
2.ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ดีดี เมธาพัฒนาการ
ก่อสร้าง
3. บริษัท เอกอาร์คิ
เทคแอนด์ดิวิเวลล้อป
เม้นท์ จากัด

ผู้ยื่นซอง

วงเงินตาม
สัญญา

11 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 1 และ 2
โรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎร์ธานี ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 1 รายการ

4,767,800 วิธีพเิ ศษ

5 ราย
1. บริษัท ดีเซลซีวิล 1999
จากัด
2.ห้างหุน้ ส่วนจากัด ดีดี
เมธาพัฒนาการก่อสร้าง
3. บริษัท เอกอาร์คิเทค
แอนด์ดิวิเวลล้อปเม้นท์
จากัด
4. บริษัท ปฏิมา 99 จากัด
5. บริษัท ส.ชนะปลอด
วิศวกรรมจากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

4,669,000

12 ศ.สิรินธรฯ

ระบบบาบัดและกาจัดฝุ่น/กลินสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์สิรินธรเพือการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1
รายการ

5,000,000 e-bidding

3 ราย
1 ราย
บจก.ออตโตบ๊อก เป็นผู้เสนอ
1. หจก.ทับทิมทองกิจโยธา 1. บจก. ออตโต บ๊อก เซาท์อสี ต์เอเซีย ราคาตาสุด
2. บจก.ออตโต บ๊อก
3. บจก. คลู ดี พา การ
ไฟฟ้า

4,950,000

ที่ หน่วยงาน
13 ส.ประสาท
วิทยา

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ชั้น 4
สถาบันประสาทวิทยา โครงการศูนย์ฝึกอบรม
และฝึกผ่าตัดครบวงจร
ทางด้านประสาทศัลยศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา (Soft
Cadaver Surgical Trainning Center) แขวง
ทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

28,532,600 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
3 ราย
1. บจก. ไทคูณ เมดิคอล
2. บจก. บิลดิ้ง กูรู
3. บจก. ออลเวลล์ แอส
เสท

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

2 ราย
บจก.ออลเวลล์
1. บจก.ไทคูณ เมดิ แอสเสท
คอล
2. บจก.ออลเวลล์
แอสเสท

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

ผู้ยื่นซอง

วงเงินตาม
สัญญา
28,000,000

156,986,920

171,972,200

รายการครุภัณฑ์ จานวน 66 รายการ
1 รพ.ธัญญา เครืองเอกซเรย์พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่ง
รักษ์เชียงใหม่ ข้อมูลภาพทางการแพทย์ (X-ray and PACS)
ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1
เครือง
2 รพ.ธัญญา
รักษ์สงขลา

เครืองตรวจยืนยันสารเสพติด HPLC (High
Performance Liquid Chromatograph)
ตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1
เครือง

6,100,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.แอลเอฟ เอเชีย
2.บจก.ยีอเี มดิคอล
3.บจก.บีเจซีเทรดดิ้ง
4.บจก.เซนต์ เมดิคอล
4,370,000 e-Auction
2 ราย
1.บจก.พาราไซแอนติฟคิ
2.บจก.ลาโบเทค

1 ราย
1.บจก.แอลเอฟ
เอเชีย

บจก.แอลเอฟ
เอเซีย

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

6,050,000

2 ราย
บจก.พาราไซ
1.บจก.พาราไซแอน แอนซิฟคิ
ติฟคิ
2.บจก.ลาโบเทค

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

4,335,000

ที่ หน่วยงาน
3 รพ.ธัญญา
รักษ์สงขลา

ชื่อโครงการ
เครืองตรวจสารชีวเคมีในเลือดระบบอัตโนมัติ
ตาบลเกาะแต้ว อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1
เครือง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

3,800,000 e-Auction

2 ราย
1.บจก.ไทย-ไอดี กรุป๊
2.หจก. พี.เอส.เมดิเทค

2 ราย
หจก.พีเอสเมดิ
1.บจก.ไทย-ไอดี กรุป๊ เทค
2.หจก. พี.เอส.เมดิ
เทค

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

3,780,000

4 รพ.นพรัตนฯ ชุดฝึกและจาลองการทางานของร่างกาย แขวง
คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,700,000 e-bidding

3 ราย
1 ราย
บจก.อินทิเกรต
1.บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส 1. บจก.อินทิเกรท
เมดิคอล อิควิปเมนท์
เต็ด เมดิคอล เซอร์วิส
2.บจก.อินทิเกรทเต็ด
เมดิคอล เซอร์วิส
3.หจก.พงศ์พลศกรเทรด
ดิ้ง

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

4,700,000

5 รพ.นพรัตนฯ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อ แขวงคัน
นายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,100,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.ดีไวซ์ อินโนเวชัน
2.บจก.เมดิคอล แอพไพล
แอน์ เซ็นเตอร์
3.ป.รุง่ เรืองคอนกรีต
4.มหาวิทยาลัยนเรศวร

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,050,000

2 ราย
บจก.ดีไวซ์อนิ
1.บจก.ดีไวศ์อนิ
โนเวชัน
โนเวชัน
2.บจก.เมดดิคอล
แอพโพลแอนซ์ เซ็น
เตอร์

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

6 รพ.นพรัตนฯ อ่างอาบน้าผู้ป่วยแบบนอนปรับระดับได้ด้วย
ไฟฟ้า แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

2,400,000 e-bidding

6 ราย
1 ราย
1.บจก.ยูเนียนแอ็สโซซิ 1. บจก.มาเคท์
เอทส์
(ไทยแลนด์)
2.บจก.มาเคท์
3.บจก.อาโจฮันท์สีห์
4.บจก.เพ็ญชาย มาร์เก็ต
ติ้ง
5.บจก.เพชร ยัง ไหว
6.บจก.ที.เค.คอนเทค

บจก.มาเคท์
(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,350,000

7 รพ.นพรัตนฯ โคมไฟผ่าตัดพร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 2 รายการ

4,400,000 e-bidding

7 ราย
2 ราย
1.บจก.เอิร์ธ ไลน์
1.บจก.เอิร์ธ ไลน์
2.บจก.บีเจซี เฮลทแคร์ 2.บจก.นิว ไลฟ์เมด
3.บจก.นิว ไลฟ์เมด
4.บจก.เมดดิคอล แอ
พไพลแอนซ์ เซ็นเตอร์
5.บจก.บริการซ่อมและ
ขายเครืองมือแพทย์
6.บจก.รพี คูลลิงเซ็นเตอร์
7.ร้านเนสนภาอากหาร

บจก.นิวไลฟ์เมด เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

4,350,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

8 รพ.นพรัตนฯ กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาและกล้องผู้ช่วยพร้อม
อุปกรณ์ดูความโค้งและองศาของกระจกตาและ
ชุดถ่ายทอดภาพ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

4,800,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

4 ราย
2 ราย
1.บจก.ซิลลิคฟาร์มา
1.บจก.ซิลลิฟาร์มา
2.บจก.เมดดิคอล
2.บจก.เมดดิจดู
3.บจก.เมดดิจดู
4.บจก.สุวรรณเอ็นจิเนียริง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

บจก.ซิลลิคฟาร์มา เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

วงเงินตาม
สัญญา
4,760,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

9 รพ.ประสาท เครืองเอกซเรย์เคลือนทีระบบดิจติ อล ตาบลสุ
เชียงใหม่
เทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครือง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

7,000,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
12 ราย
1.หจก.เอส สแคว เอ็น
เตอร์ไพรส์
2.หจก. พีเอส ครุภัณฑ์
3.บจก.รังสิภัณฑ์
4.บจก.ยูไนเต็ดอินสทูร
เมนท์ เซอร์วิส
5.บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค
6.บจก.เมดิเซีย อินสทรู
เมนท์
7.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
8.บจก.อินโนเวทีฟ
อิมเมจจิ้ง
9.บจก.เวชธัญญา
10.บจก.ไบโอ เมดิคอล
11.หจก.เมดิคอล อีวิป
เมนท์
12.บจก.เค.เอส.ซายน์
กรุป๊

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ราย
บจก.บีเจซี
1.บจก.รังสิภัณฑ์
เฮลท์แคร์
2.บจก. ซีเอ็มซี ไบโอ
เทค
3.บจก. บีเจซี เฮลท์
แคร์
4.บจก.อินโนเวทีฟ
5.บจก.เวชธัญญา

เหตุผลที่
คัดเลือก
เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

วงเงินตาม
สัญญา
5,400,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

10 รพ.ประสาท เครืองเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจติ อลพร้อมแผ่น
เชียงใหม่
รับภาพดิจติ อล
ชนิดแผ่นเรียบจานวนไม่น้อยกว่า 2 แผ่น ตาบลสุ
เทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครือง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

25,000,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
12 ราย
1.หจก.เอส สแคว เอ็น
เตอร์ไพรส์
2.หจก. พีเอส ครุภัณฑ์
3.บจก.รังสิภัณฑ์
4.บจก.ยูไนเต็ดอินสทูร
เมนท์ เซอร์วิส
5.บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค
6.บจก.เมดิเซีย อินสทรู
เมนท์
7.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
8.บจก.อินโนเวทีฟ
อิมเมจจิ้ง
9.บจก.เวชธัญญา
10.บจก.ไบโอ เมดิคอล
11.หจก.เมดิคอล อีวิป
เมนท์
12.บจก.เค.เอส.ซายน์
กรุป๊

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

5 ราย
บจก.บีเจซี
1.บจก.รังสิภัณฑ์
เฮลท์แคร์
2.บจก. ซีเอ็มซี ไบโอ
เทค
3.บจก. บีเจซี เฮลท์
แคร์
4.บจก.อินโนเวทีฟ
5.บจก.เวชธัญญา

เหตุผลที่
คัดเลือก
เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

วงเงินตาม
สัญญา
19,300,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

11 รพ.ประสาท เครืองเอกซเรย์เคลือนที (Flat Panel ) ตาบลสุ
เชียงใหม่
เทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครือง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

10,000,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
12 ราย
1.หจก.เอส สแคว เอ็น
เตอร์ไพรส์
2.หจก. พีเอส ครุภัณฑ์
3.บจก.รังสิภัณฑ์
4.บจก.ยูไนเต็ดอินสทูร
เมนท์ เซอร์วิส
5.บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค
6.บจก.เมดิเซีย อินสทรู
เมนท์
7.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
8.บจก.อินโนเวทีฟ
อิมเมจจิ้ง
9.บจก.เวชธัญญา
10.บจก.ไบโอ เมดิคอล
11.หจก.เมดิคอล อีวิป
เมนท์
12.บจก.เค.เอส.ซายน์
กรุป๊

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

5 ราย
บจก.อินโนเวทีฟ เป็นผู้เสนอ
1.บจก.รังสิภัณฑ์
ราคาตาสุด
2.บจก. ซีเอ็มซี ไบโอ
เทค
3.บจก. บีเจซี เฮลท์
แคร์
4.บจก.อินโนเวทีฟ
5.บจก.เวชธัญญา

วงเงินตาม
สัญญา
9,950,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

12 รพ.ประสาท เครืองดมยาสลบพร้อมเครืองช่วยหายใจควบคุม
เชียงใหม่
การทางานด้วยระบบดิจติ อลและระบบ eco
Flow พร้อมเครืองเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและ
วัดก๊าซดมยาสลบ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครือง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

2,250,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
11 ราย
1.หจก.เอส สแคว เอ็น
เตอร์ไพรส์
2.บจก.เมดิทอป
3.บจก.โซวิค
4.บจก.ยีอี เมดิคอล ซิส
เต็มส์
5.บจก.เอสพีแอลกรุป๊
6.บจก.อีฟอร์แอลเอม
7.หจก.เมดิคอล อีควิป
เมนท์
8.หจก.เมดิคอล วิน
9.บจก.เอ.ที.พี.อินเตอร์
10.หจก.นครวิทยุโทรทัศน์
11.นางสาวนิสา รวยสูง
เนิน

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

3 ราย
บจก.อีฟอร์แอล เป็นผู้เสนอ
1.บจก.เมดิทอป
เอม
ราคาตาสุด
2.บจก.เอสพีแอล
3.บจก.อีฟอร์แอลเอม

วงเงินตาม
สัญญา
2,245,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

13 รพ.มหาวชิรา ระบบบันทึกและทวนสอบปริมาณรังสีผู้ป่วย
ลงกรณธัญบุรี (Record and Verify Information System)
ตาบลบึงสนัน อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1
ระบบ

7,000,000 e-bidding

14 รพ.มหาวชิรา ชุดวางระบบวางแผนการรักษาทางรังสีแบบสาม
ลงกรณธัญบุรี มิติทสามารถรองรั
ี
บ
การวางแผนการรักษาชนิดรังสีแปรความเข้ม
พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของลา
รังสีแบบ 3 มิติ (3D Planning and for
support for Intensity Modulated
Radiotherapy Treatment (IMRT) Planning
System with QA Set) ตาบลบึงสนัน อาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

15,000,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

5 ราย
2 ราย
บจก.พรีเมียร์
เป็นผู้เสนอ
1.บจก.กมลสุโกศล อี
1.บจก.บิสซิเนสอะไล บิสสิเนส อินเตอร์ ราคาตาสุด
เล็คทริค
เม้นท์
2.บจก.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ 2.บจก.พรีเมียร์ บิส
3.บจก.พรีเมียร์ บิสสิเนส สิเนส อินเตอร์
อินเตอร์
4.บจก.ส.รุง่ กิจ 65
5.สดชืนเคมี
5 ราย
1.บจก.กมลสุโกศล อี
เล็คทริค
2.บจก.อินโฟกัส เฟิร์มมิง
3.บจก.พรีเมียร์ บิสสิเนส
อินเตอร์
4.บจก.พัฒนาเครืองมือ
แพทย์
5.บจก.ดีเอฟ์ ไฟน์ติ้ง

2 ราย
1.บจก.กมล
สุโกศล
อีเล็คทริค
2.บจก.พัฒนา
เครืองมือแพทย์

บจก.กมลสุโกศล เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

วงเงินตาม
สัญญา
6,850,000

14,900,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

15 รพ.มะเร็ง
ลพบุรี

เครืองถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อม
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Single Photon
Emission Computed Tomography /
Computed Tomography Machine :
SPECT/CT) ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 1 เครือง

45,000,000 e-bidding

9 ราย
2 ราย
บจก.ยีอเี มดิคอล เป็นผู้เสนอ
1.บจก.กมลสุโกศล อี
1.บจก.ยีอี เมดิคอล
ราคาตาสุด
เล็คทริค
2.บจก.ซีเมนส์ เฮลท์
2.บจก.ยีอี เมดิคอล ซิส แคร์
เต็มส์ (ประเทศไทย)
3.บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต
4.บจก.พรีเมียร์ บิสสิเนส
อินเตอร์
5.บจก.เมดิคอล อิน
โนเวชัน ซิสเต็มส์
6.บจก.ไอดีเอส เมดิคอล
ซิสเต็มส์
7.บจก.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์
8.บจก.ทัชอินไทย คอร์
ปอเรชัน
9.บจก.เชียงใหม่ ธรี
เซอร์วิส

16 รพ.มะเร็ง
ลพบุรี

ชุดประกันคุณภาพและทวนสอบแผนการฉายรังสี
(Quality Assurance and Pretreatment
Verification Tool) ตาบลทะเลชุบศร อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 1 ชุด

10,000,000 e-bidding

2 ราย
1.บจก.กมลสุโกศล อี
เล็คทริค
2.บจก.พัฒนาเครืองมือ
แพทย์

2 ราย
บจก.กมลสุโกศล เป็นผู้เสนอ
1.บจก.กมลสุโกศล อี
ราคาตาสุด
เล็คทริค
2.บจก.พัฒนา
เครืองมือแพทย์

วงเงินตาม
สัญญา
33,800,000

9,965,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

17 รพ.มะเร็ง
ลาปาง

เครืองวางแผนการรักษาแบบ 3 มิติ สาหรับการ
ฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Three Dimension
for Intensity Moderated Radiotherapy
Treatment Planning) และโปรแกรมวาดรอย
โรค Atlas-Based Organ Delineation พร้อม
ชุดโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการฉาย
รังสีแบบ Inter Fractional Dosimetry
(EPIDose Software) ตาบลพิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 1 เครือง

25,000,000

ประกวดราคา
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

2 ราย
1.บจก.กมลสุโกศล
2.บจก.พัฒนาเครืองมือ
แพทย์

2 ราย
1.บจก.กมลสุโกศล
2.บจก.พัฒนา
เครืองมือแพทย์

บจก.กมลสุโกศล เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

24,900,000

18 รพ.มะเร็ง
ลาปาง

เครืองถ่ายภาพรังสีเต้านมระดับโมเลกุล
(Molecular Breast Imaging) ตาบลพิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 1 เครือง

15,000,000 e-bidding

14,840,000

เครืองตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone
densitometer)
ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 1 เครือง

2 ราย
1.บจก.กมลสุโกศล
2.บจก.พัฒนา
เครืองมื1 อราย
แพทย์

บจก.กมลสุโกศล เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

19 รพ.มะเร็ง
ลาปาง

2 ราย
1.บจก.กมลสุโกศล
2.บจก.พัฒนาเครืองมือ
แพทย์ 1 ราย
1.บจก.เจ๊บเซ่นฯ

1.บจก.เจ๊บเซ่นฯ

20 รพ.มะเร็ง
ลาปาง

เครืองเอกซเรย์ทวไประบบดิ
ั
จติ อล (Digital
Radiography for general x-ray) ตาบลพิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 1 เครือง

2 ราย
1.บจก.ซีเอ็มซี
2.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์

2 ราย
1.บจก.ซีเอ็มซี
2.บจก.บีเจซี เฮลท์
แคร์

6,500,000

15,000,000

ประกวดราคา
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

บจก.เจ๊บเซ่น

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

6,345,000

บจก.บีเจซี
เฮลท์แคร์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

10,570,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

21 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

เตียงผ่าตัดไฟฟ้าสาหรับผู้ป่วยมะเร็ง ตาบลขุน
ทะเล อาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 1 เตียง

2,200,000 E-Auction

22 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

เครืองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจติ อล (Full-Field
Digital Mammography) ตาบลขุนทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครือง

23 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

เครืองส่องตรวจทางรังสี (Fluoroscopy X-ray
Machine) แบบ C-arm ตาบลขุนทะเล อาเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครือง

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

2 ราย
1.บริษัท มาเคท์ (ไทย
แลนด์) จากัด
2.บริษัท นวัตกรรม
เครืองมือแพทย์ จากัด

2 ราย
บจก.มาเคท์
1.บริษัท มาเคท์
ประเทศไทย
(ไทยแลนด์) จากัด
2.บริษัท นวัตกรรม
เครืองมือแพทย์
จากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,167,000

12,000,000 E-Auction

3 ราย
1.บริษัท เจ เอฟ แอด
วานเมด จากัด
2.บริษัท ไทย จีแอล จากัด
3. บริษัท บี เจ ซี เฮลท์
แคร์ จากัด

3 ราย
บจก.บีเจซี
1.บริษัท เจ เอฟ เฮลท์แคร์
แอดวานเมด จากัด
2.บริษัท ไทย จีแอล
จากัด
3. บริษัท บี เจ ซี
เฮลท์แคร์ จากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

8,584,000

6,000,000 E-Auction

2 ราย
1.บริษัท ไอดีเอส เมดิ
คอล ซิสเต็มส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
2.บริษัท เจ เอฟ แอดวาน
เมด จากัด

2 ราย
บจก.เจเอฟแอด เป็นผู้เสนอ
1.บริษัท ไอดีเอส
วาน
ราคาตาสุด
เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จากัด
2.บริษัท เจ เอฟ
แอดวานเมด จากัด

5,850,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

24 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

เครืองดมยาสลบพร้อมเครืองช่วยหายใจและ
เครืองติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครืองวัด
ปริมาณก๊าซขณะดมยาสลบ ตาบลขุนทะเล
อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครือง

4,400,000 E-Auction

3 ราย
1.บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม
จากัด (มหาชน) จากัด
2.บริษัท ออริจเิ นเตอร์
จากัด
3. บริษัท เมดิทอป จากัด

3 ราย
บจก.เมดิทอป
1.บริษทั อี ฟอร์ แอล
เอม จากัด (มหาชน)
จากัด
2.บริษทั ออริจิเนเตอร์
จากัด
3. บริษทั เมดิทอป
จากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

3,730,000

25 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร EGD ตาบลขุน
ทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 กล้อง

2,800,000 E- bidding

2 ราย
1. บริษัท โอลิมปัส
(ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท เอ็น.ดี.เวิร์ค.
เอ็นจิเนียริง จากัด

1 ราย
บจก.โอลิมปัส
1. บริษัท โอลิมปัส
(ประเทศไทย) จากัด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,790,000

ที่ หน่วยงาน
26 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ
กล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 กล้อง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

3,200,000 E- bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

7 ราย
1 ราย
1. บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ 1. บริษทั โอลิมปัส
อินเตอร์เนชันแนล จากัด (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษทั โอลิมปัส
(ประเทศไทย) จากัด
3. บริษทั จอย วิชัน จากัด
4. บริษทั อาร์เอ็นดี ไดแอก
โนสติกส์ จากัด
5. บริษทั เอส.อาร์.
เอส.ทราฟฟิค ซิสเต็ม จากัด
6. บริษทั ชมภูพล
อุตสาหกรรม จากัด
7. บริษทั วี.ไอ.พี.เค.มาร์
เก็ตติ้ง จากัด

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
บจก.โอลิมปัส

เหตุผลที่
คัดเลือก
เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

วงเงินตาม
สัญญา
3,180,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

27 รพ.มะเร็งสุ
ราษฎร์ธานี

โคมไฟผ่าตัดใหญ่ พร้อมระบบกล้องส่งสัญญาณ
ภาพ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 รายการ

28 รพ.มะเร็ง
อุบลฯ

เครืองเร่งอนุภาค พร้อมชุดจากัดลารังสีแบบมัล
ติลีฟ (Linear accelerator with Multileaf
collimator) ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครือง

29 รพ.เมตตาฯ
(วัดไร่ขงิ )

ชุดกล้องผ่าตัดตาพร้อมผู้ช่วยด้านข้าง ชุดถ่ายทอด
ภาพ และชุดอุปกรณ์กลับภาพ ตาบลไร่ขิง อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

2,800,000 E- bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

บจก.มาเคท์
ประเทศไทย

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,720,000

60,000,000 e-bidding 1.บจก.บิสซิเนสอะไล
1.บจก.บิส
บจก.พรีเมียร์
เม้นท์
ซิเนสอะไลเม้นท์
2.บจก.พรีเมียร์ บิสสิเนส 2.บจก.พรีเมียร์ บิส
อินเตอร์
สิเนส อินเตอร์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

55,950,000

2 ราย
บจก.ซิลลิคฟาร์มา เป็นผู้เสนอ
1.บจก.ซิลลิคฟาร์มา
ราคาตาสุด
2.บจก.เมดดิจดู

6,488,000

6,500,000

6 ราย
1 ราย
1. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อัน 1. บริษัท มาเคท์
ดามันพัฒนา
(ไทยแลนด์) จากัด
2. บริษัท ไทคูณ เมดิคอล
จากัด
3. บริษัท เอสเอ็มเคที
(ประเทศไทย)จากัด
4. บริษัท มาเคท์ (ไทย
แลนด์) จากัด
5. บริษัท ยูนิเทค เฮลท์
แคร์ จากัด
6. บริษัท บริการซ่อม
และขายเครืองมือแพทย์
จากัด

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

ประกวดราคา
2 ราย
ด้วยวิธีการทาง 1.บจก.ซิลลิคฟาร์มา
อิเล็กทรอนิกส์

2.บจก.เมดดิจูด

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

30 รพ.เมตตาฯ
(วัดไร่ขงิ )

เครืองรักษาจอประสาทตาด้วยลาแสงเลเซอร์
ชนิดลาแสงสีเหลือง
ตาบลไร่ขงิ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1
เครือง

4,200,000 e-bidding

7 ราย
1.หจก.ไทยถาวร
เครืองมือแพทย์
2.หจก.วิวรรธน์รัฐ
3.บจก.อาฟต้า เซอร์วิส
4.บจก.ดีเอ็มเอส
5.บจก.เอเพาเวอร์
6.บจก.พีแอนด์ดับบลิว
7.อี.พี.เมดิคอล

1 ราย
1.บจก.อาฟต้า
เซอร์วิส

บจก.อาฟต้า
เซอร์วิส

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

4,181,000

31 รพ.เมตตาฯ
(วัดไร่ขงิ )

ชุดตรวจวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาและขั้ว
ประสาทตา พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ตาบลไร่ขงิ
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

3,800,000 e-bidding

7 ราย
1.หจก.ไทยถาวร
เครืองมือแพทย์
2.หจก.วิวรรธน์รัฐ
3.บจก.อาฟต้า เซอร์วิส
4.บจก.ดีเอ็มเอส
5.บจก.เอเพาเวอร์
6.บจก.พีแอนด์ดับบลิว
7.อี.พี.เมดิคอล

1 ราย
1.บจก.อาฟต้า
เซอร์วิส

บจก.อาฟต้า
เซอร์วิส

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

3,781,000

32 รพ.ราชวิถี

ชุดระบบติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
มารดาและการบีบรัดตัวของมดลูก แขวงทุง่ พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,200,000 e-bidding

3 ราย
1.บจก.โซวิค
2.บจก.อาเซอร์รี
3.บจก.ออริจเิ นเตอร์

2 ราย
บจก.โซวิค
1.บจก.โซวิค
2.บจก. ออริจเิ นเตอร์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

4,100,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

33 รพ.ราชวิถี

เครืองวัดระดับความสมดุลของการทรงตัวและ
การเคลือนไหว
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
เครือง

4,750,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.ออดิเมด
2.บจก.ศรีพนั ธ์วณิช
3.บจก.เอสพี โซนิค
4.บจก.มอร์รอค

34 รพ.เลิดสิน

เครืองเอกซเรย์เคลือนทีระบบดิจิตอล แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

7,000,000 e-bidding

35 รพ.เลิดสิน

เครืองฝึกการทรงตัวและการเคลือนไหว แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

36 รพ.เลิดสิน

เครืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลืนเสียงความถีสูง
ชนิด 4 มิติ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

ผู้ยื่นซอง
1 ราย
1.บจก.ออดิเมด

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
บจก.ออดิเมด

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

4,680,000

6 ราย
2 ราย
บจก.บีเจซีเฮลท์
1.บจก.รังสิภณ
ั ฑ์
1.บจก.รังสิภณ
ั ฑ์
แคร์
2.บจก.เจ.เอฟ.แอดวานเมด 2.บจก.บีเจซีเอลท์แคร์
3.บจก.บีเจซีเฮลท์แคร์
4.บจก.เลเซอร์เมด
5.บจก.อีฟอร์แอลเอม
6.บจก.ยูนิเทค

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

6,930,000

2,200,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.ยูแฟมคลีนิค
2.บจก.อินทิเกรทเต็ด
3.บจก.บีเจซีเฮลท์แคร์
4.หจก.วิจัยเจริญ

1 ราย
บจก.บีเจซีเฮลท์
1.บจก.บีเจซีเฮลท์แคร์ แคร์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

1,990,000

4,000,000 e-bidding

5 ราย
2 ราย
บจก.เจเอฟแอด
1.บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
1.บจก.เจเอฟแอดวาน วานเมด
2.บจก.เจ.เอฟ.แอดวานเมด เมด
3.บจก.เน๊กซ์ วิชัน
2.บจก.เน็กซ์ วิชัน
4.บจก.สหทรัพย์
5.บจก.อาร์ทซู ี โซลูชัน

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

3,900,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

37 รพ.เลิดสิน

ชุดติดตามสัญญาณชีพและระบบไหลเวียนโลหิต
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,600,000 e-bidding

11 ราย
1.หจก.เอส สแคว เอ็นเตอร์
ไพรส์
2.บจก.เมดิทอป
3.บจก.โซวิค
4.บจก.ยีอี เมดิคอล
5.บจก.ลักซ์เมดิคอล
6.บจก.ออริจิเนเตอร์
7.บจก.ไอดีเอสเมดิคอล
8.บจก.เอสพีแอลกรุ๊ป
9.บจก.อีฟอร์แอลเอม
10.บจก.เซนต์เมดิคอล
11.แก่นนครการแพทย์

4 ราย
บจก.อีฟอร์
1.บจก.โซวิค
แอลเอม
2.บจก.ออริจิเนเตอร์
3.บจก.เอสพีแอลกรุ๊ป
4.บจก.อีฟอร์แอลเอม

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,230,000

38 รพ.สงฆ์

เครืองมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลืนเสียงความถี
สูงพร้อมอุปกรณ์
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
เครือง
กล้องผ่าตัดทางจุลศัลยกรรมประสาท
(Operating Microscope)
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
กล้อง

3,531,000 e-bidding

2 ราย
1.บจก.ดีเคเอสเอช
2.นายลายอง สอนโต

1 ราย
1.บจก.ดีเคเอสเอช

บจก.ดีเคเอสเอช

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

3,490,000

3,800,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก. จอย วิชัน
2.บจก.บีเจซีเฮลท์แคร์
3.บจก.อาร์.ที.เอส
4.ช.สุปยิ ะ

1 ราย
บจก.บีเจซีเฮลท์
1.บจก.บีเจซีเฮลท์แคร์ แคร์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

3,420,000

39 รพ.สงฆ์

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

4 ราย
1.หจก.พัชรรวมภัณฑ์
2.บจก.ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค
3.บจก.ฮอสพิเมดิคัล
4.บจก.ไอดีเอสเมดิคอล

2 ราย
1.บจก.ซีเอ็มซี ไบโอ
เท็ค
2.บจก.ฮอสพิเมดิคัล

บจก.ซีเอ็มซี
ไบโอเท็ค

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,995,000

6 ราย
1.บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
2.บจก.วันชัย 1992
3.บจก.เมดิเซีย อินสทรูเมนท์
เซอร์วิส
4.บจก.เคเอสวายอินโนเวชันโปร
ดักส์
5.บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์
6.บจก.เอ็นจิเนียริง เมดิคอล

2 ราย
บจก.เมดิเซีย
3.บจก.เมดิเซีย อินสท อินสทรูเมนท์
รูเมนท์ เซอร์วสิ
เซอร์วสิ
4.บจก.เคเอสวายอิน
โนเวชันโปรดักส์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

14,900,000

7,300,000 e-bidding

2 ราย
1. บจก.ออตโต บ๊อก
2. หจก. อุบลพูนทรัพย์

4.บจก.เคเอสวาย บจก.ออตโตบ๊อก เป็นผู้เสนอ
อินโนเวชันโปรดักส์ เซาท์อสี ต์เอเซีย ราคาตาสุด

7,200,000

5,500,000 e-bidding

7 ราย
1 ราย
บจก.ออตโตบ๊อก เป็นผู้เสนอ
1. บจก.ยูแฟม คลินิก
1. บจก. ออตโต บ๊อก เซาท์อสี ต์เอเซีย ราคาตาสุด
2. บจก.ออตโต บ๊อก
3. บจก. อันลิมิต พริ้นติ้ง
4. บจก. เบอร์ลิน เยอรมันนี
อิมพอร์ท
5. บจก. ไบโอ เมดิคอล
6. หจก.โชควัฒนพรหม
7. ยุพา อ่อนละมูล

5,400,000

40 รพ.สงฆ์

เครืองตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลืนเสียง
ความถีสูง (Ultrasound) แขวงทุง่ พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

3,000,000 e-bidding

41 รพ.สงฆ์

เครืองเอกซเรย์ชนิดส่องตรวจและถ่ายภาพ
เอกซเรย์ทวไประบบภาพดิ
ั
จติ อลชนิดควบคุม
การทางานระยะไกล แขวงทุง่ พญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

15,000,000 e-bidding

42 ศ.สิรินธรฯ

เครืองฝึกยืนลงน้าหนักและเดิน พร้อมระบบ
กระตุ้นไฟฟ้า
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1
เครือง

43 ศ.สิรินธรฯ

ชุดฝึกการควบคุมสมดุลร่างกายและการทรงตัว
พร้อมอุปกรณ์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1
ชุด

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

13,500,000 e-bidding

4 ราย
1 ราย
1.หจก.ปินศรีดาริห์
1.บจก.ทีอีคิว
2.บจก.ทีอีคิว
3.บจก.แอนทัน เมดิซาย
เอนซ์
4.หจก.ฉิมสังข์การก่อสร้าง

บจก.ทีอคี ิว

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

13,440,000

เครืองตรวจคลืนเสียงสะท้อนของหัวใจด้วยคลืน
เสียงความถีสูง (Echocardiogram) แขวงทุง่
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

6,800,000 e-bidding

3 ราย
1 ราย
1.บจก.ซีด้าร์ อินเตอร์เฮ้าส์ 1.บจก.อิโนเวชัน
2.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
3.บจก.อินโนเวชัน

บจก.อินโนเวชัน

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

6,790,000

เครืองเอกซเรย์เคลือนทีขับเคลือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบถ่ายภาพแบบดิจิตอล (Digital Mobile
X-ray) สาหรับผู้ปว่ ยทารกแรกเกิด
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
เครือง

7,000,000 e-bidding

3 ราย
1.บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
2.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
3.บจก.ท๊อป เวิร์ล เทรด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

6,950,000

44 ส.เด็กฯ

ชุดอุปกรณ์ขา้ งเตียงดูแลรักษาทารกแรกเกิด
วิกฤติในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
(NICU) แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

45 ส.เด็กฯ

46 ส.เด็กฯ

2 ราย
บจก.โอแร็กซ์
1.บจก.โอเร็กซ์
เทรดดิ้ง
เทรดดิ้ง
2.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

2 ราย
บจก.ยูนิเทค
1.บจก.มาเคท์ (ไทย เฮลท์แคร์
แลนด์)
2.บจก.ยูนิเทค เฮลท์
แคร์

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

47 ส.เด็กฯ

เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า แขวงทุง่ พญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร
2 เตียง

5,800,000 e-bidding

11 ราย
1.บจก.ที อี คิว
2.บจก.เอส.เจ.เมดิคอล
3.บจก.ฟาร์ ทริลเลียน
4.บจก. ไทคูณ
5.บจก.มาเคท์(ไทยแลนด์)
6.บจก.ยูนิเทค เฮลท์แคร์
7.บจก.บริการซ่อมและขาย
เครืองมือแพทย์
8.บจก.เอ็ม.บี.ดีเซอร์จิคอล
9.บจก.เอ็ม.บี.ดี
10.ส.ตากอลูมินัม
11.หจก.โชคสุชิน

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

3,760,000

48 ส.เด็กฯ

เครืองปอดและหัวใจเทียมสาหรับผ่าตัดหัวใจชนิด
เปิดในเด็กเล็ก
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
เครือง

7,500,000 e-bidding

9 ราย
1 ราย
บจก.เทคโนเมดิคัล เป็นผู้เสนอ
1.บจก.ดีเคเอสเอช
1.บจก. เทคโนเมดิคัล
ราคาตาสุด
2.บจก.เมดิทอป
3.บจก.เทคโนเมดิคัล
4.บจก.มาเคท์(ไทยแลนด์)
5.บจก.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์
6.บจก.นิวรอล พลัส
7.บจก.วาย.พี.ซีแพค
8.บจก. ไทย เคเค
9.บจก.สุกัญญา

7,400,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

49 ส.ทันตกรรม เครืองนึงฆ่าเชื้อจุลินทรียด์ ้วยแรงดันไอน้าระบบ
อัตโนมัติ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 750 ลิตร แบบ 2 ประตู ตาบลตลาด
ขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครือง
50 ส.ทันตกรรม เครืองล้างและทาลายเชื้อรถเข็นแบบอัตโนมัติ
(Cart washer and disinfector) แบบ 2 ประตู
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1 เครือง
51 ส.ทันตกรรม เครืองล้างและทาลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า
260 ลิตรแบบ 2 ประตู ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 1 เครือง
52 ส.ทันตกรรม เครืองนึงฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออ๊ ก
ไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่เกิน 109 ลิตร แบบ
2 ประตู ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี
1 เครือง

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

5,400,000 e-bidding

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

4 ราย
1.บจก.เซอร์เจอร์นเอดส์
2.บจก.เมนเทล
3.บจก.นาวิวัฒน์การช่าง
4.หจก.สินพัฒนกาญจน์
9,500,000 e-bidding
4 ราย
1.บจก.เซอร์เจอร์นเอดส์
2.บจก.ไทยคูณ เมดิคอล
3.บจก.บุศยปัทม์
4.บจก.ออล แอท ออน
2,700,000 e-bidding
1 ราย
1.บจก.เซอร์เจอร์น เอดส์

1 ราย
1.บจก.เซอร์เจอร์น
เอดส์

บจก.เซอร์เจอห์น เป็นผู้เสนอ
เอดส์
ราคาตาสุด

4,900,000

1 ราย
1.บจก.เซอร์เจอร์น
เอดส์

บจก.เซอร์เจอร์น เป็นผู้เสนอ
เอดส์
ราคาตาสุด

9,000,000

1 ราย
1.บจก.เซอร์เจอร์น
เอดส์

บจก.เซอร์เจอร์น เป็นผู้เสนอ
เอดส์
ราคาตาสุด

2,600,000

5,800,000 e-bidding

2 ราย
บจก.เทคนิคอลวิน เป็นผู้เสนอ
1.บจก.เอเชีย เมดิ
ราคาตาสุด
คอล
2.บจก.เทคนิคอล วิน

5,700,000

4 ราย
1.บจก.เอเชีย เมดิคอล
2.บจก.เทคนิคอล วิน
3.บจก.แอลป์ เฮ็ลธแคร์
4.บจก.โชคทรัพย์ซ้อน

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

53 ส.ทันตกรรม ยูนิตทาฟันสาหรับผู้สูงอายุและผู้พกิ ารทางการ
เคลือนไหว
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 6
ยูนิต

8,400,000 e-bidding

54 ส.ธัญญารักษ์ ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจติ อลพร้อม
ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์
และชุดคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงสาหรับ
รังสีแพทย์ ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

16,500,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
9 ราย
1.หจก.อาร์บีเดนทัลกรุป๊
2.หจก.ยูโรเด็นพาร์ท
3.บจก.แอคคอร์ค คอร์
ปอเรชัน
4.บจก.สยามเดนท์
5.บจก.ธเนศพัฒนา
6.บจก.มิด-เวสต์ เด็นดอล
7.บจก.แอ็คเตออน
8.บจก.อ้อย เค เซ
9.เด็นเต้ลิ้งค์ไทยฮาลลิม

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

3 ราย
บจก.สยามเด้นท์ เป็นผู้เสนอ
1.บจก.แอคคอร์ค
ราคาตาสุด
คอร์ปอเรชัน
2.บจก.สยามเดนท์
3.บจก.ธเนศพัฒนา

7 ราย
2 ราย
1.บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 1.บจก.ฟูจฟิ ลิ ์ม
2.บจก.ฟูจฟิ ลิ ์ม (ประเทศ (ประเทศไทย)
ไทย)
2.บจก.ไทย จีแอล
3.บจก.ยีอี เมดิคอล
4.บจก.ไทย จีแอล
5.บจก.เด็นตัล วิชัน
6.บจก.ฮอลพิเมดิคัล
7.บจก.เอส.เอ็ม.เค.การาจ

บจก.ฟูจฟิ ลิ ์ม
(ประเทศไทย)

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

วงเงินตาม
สัญญา
6,666,000

12,947,000

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

55 ส.ธัญญารักษ์ เครืองวิเคราะห์มวลสารแบบก๊าซพร้อมชุดสกัด
สารเสพติดในปัสสาวะ
(Gas chromatograph and Mass
Spectrometer with MPS DPX)
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 1 เครือง

9,300,000 e-bidding

3 ราย
1.บจก.เอ็นซีพเี ทคโนโลยี
2.บจก.เวิลด์เทค เอ็น
เตอร์ไพรส์
3.ร้านปราณีภัณฑ์

2 ราย
บจก.เวิลด์เทค
1.บจก.เอ็นซีพี
เอ็นเตอร์ไพรส์
เทคโนโลยี
2.บจก.เวิลด์เทค เอ็น
เตอร์ไพรส์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

9,233,030

56 ส.ธัญญารักษ์ เครืองวิเคราะห์สารเสพติดแบบอัตโนมัติอย่าง
รวดเร็ว (LC Ion Trap Mass Spectrometer)
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
1 เครือง

14,500,000 e-bidding

4 ราย
1.บจก.เวิลด์สยามกรุป๊
2.บจก.เอ็นซีพเี ทคโนโลยี
3.บจก.เวิลด์เทค เอ็น
เตอร์ไพรส์
4.บจก.แอพพลาย เคมิ
คอล แอนด์ อินสตรูเมนท์

2 ราย
บจก.เวิลด์เทค
1.บจก.เอ็นซีพี
เอ็นเตอร์ไพรส์
เทคโนโลยี
2.บจก.เวิลด์เทค เอ็น
เตอร์ไพรส์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

14,445,000

2 ราย
บจก.ซิลลิค
1. บจก.ซิลลิค ฟาร์มา ฟาร์มา
2. บจก. นิว อาย

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

5,958,000

2 ราย
บจก.โกสิน
1. บจก. โกสินทร์ เวชภัณฑ์
เวชภัณฑ์
2. บจก. มาร์ธา กรุป๊

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

6,899,500

57 ส.ประสาท
วิทยา

กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม แขวงทุง่ พญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 กล้อง

58 ส.ประสาท
วิทยา

ชุดถ่ายทอดภาพออกจอสาหรับการผ่าตัดผ่าน
กล้องพร้อมชุดบันทึกภาพแบบ Full HD แขวง
ทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

6,000,000 e-bidding

3 ราย
1. บจก.ซิลลิค ฟาร์มา
2. บจก. นิว อาย
3. หจก. พีเอ็มสปริง
6,900,000 e-bidding 3 ราย
1. บจก. โกสินทร์เวชภัณฑ์
2. บจก. เค.เพอร์
ฟอร์แมนซ์
3. บจก. มาร์ธา กรุป๊

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

59 ส.ประสาท
วิทยา

เครืองตัด เจาะ กรอ กระดูกความเร็วสูงผ่านทาง
โพรงจมูก
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2
เครือง

2,466,600 e-bidding

4 ราย
1 ราย
1. หจก.เอ็มมีเน้นซ์
1. บจก.เมทโทรนิค
2. บจก.เมดโทรนิค
3. บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล
แคร์
4. บจก. ยูนิเทค เฮลท์แคร์

บจก.เมดโทรนิก

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,466,000

60 ส.ประสาท
วิทยา

เครืองตัด เจาะ กรอ กระดูกความเร็วสูง แขวง
ทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครือง

5,333,500 e-bidding

5 ราย
1 ราย
1. หจก.เอ็มมีเน้นซ์
1. บจก.เมทโทรนิค
2. บจก.เมดโทรนิค
2. บจก.เบตเตอร์
3. บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล เมดิคอล แคร์
แคร์
4. บจก. ยูนิเทค เฮลท์แคร์
5. บจก.สยามเทค แอนด์ ดี
เวลล็อป

บจก.เมดโทรนิก

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

5,330,000

61 ส.พยาธิ

กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอนแบบส่องผ่านพร้อม
อุปกรณ์ (TEM)
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1
กล้อง

20,000,000 e-bidding

5 ราย
1 ราย
1.บจก.เบคไทย
1.บจก.เบคไทย
2.บจก.โคแอกซ์ กรุป๊
คอร์ปอเรชัน
3.หจก.เค ซายน์เซนเตอร์
แอนด์เมดิคอล
4.หจก.พัทลุงวัชรก่อสร้าง
5.นายสมภพ ปัญญาธร

บจก.เบคไทย

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

19,999,370

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

62 ส.พยาธิ

ชุดถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา แขวงทุง่ พญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,400,000 e-bidding

63 ส.มะเร็งฯ

เครืองรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครือง

85,000,000 e-bidding

64 ส.โรคทรวงอก เครืองตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการ
ถ่ายภาพคลืนเสียงสะท้อน (Ultrasound
Imaging System) ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 1 เครือง

6,000,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

3 ราย
1 ราย
1.บจก.เฮาส์เซน เบอร์ส 1.บจก.พยาธิภัณฑ์
ไตน์
2.บจก.พยาธิภัณฑ์
3.สหชัยพัฒนกิจการช่าง
(1999)

บจก.พยาธิภัณฑ์

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,388,000

4 ราย
1.บจก.ทรานส์เมดิค
2.บจก.โคแอกซ์ กรุป
3.บจก.นิวไลฟ์เมด
4.บจก.มิสเตอร์แมชชัน

1 ราย
1.บจก.นิวไลฟ์เมด

บจก.นิวไลฟ์เมด

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

65,000,000

6 ราย
1.หจก.เอส สแคว เอ็น
เตอร์ไพรส์
2.บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง
3.บจก.ยีอี เมดิคอล ซิส
เต็มส์
4.บจก.บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค
5.หจก.ใจเจริญทรัพย์
6.หจก.พิชญมณชุ
คอนสทรัคชัน

1 ราย
1.บจก.บอสตัน ไซ
เอนทิฟคิ

บจก.บอสตันไซ
เอนทิฟคิ

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

5,700,000

ผู้ยื่นซอง

วงเงินตาม
สัญญา

ที่ หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผลที่
คัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

65 ส.โรคทรวงอก เครืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume
Controlled Ventilation) และความดัน
(Pressure Controlled Ventilation)
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2
เครือง

2,400,000 e-bidding

9 ราย
2 ราย
บจก.โซวิค
1.บจก.เมดิทอป
1.บจก.โซวิค
2.บจก.โซวิค
2.บจก. ออริจเิ นเตอร์
3.บจก.ยีอี เมดิคอล ซิส
เต็มส์
4.บจก.มาเคท์ (ไทยแลนด์)
5.บจก.ออริจเิ นเตอร์
6.บจก.อี ฟอร์ แอล เอม
7.บจก.เอสไอซี เมดิคอล
8.บจก.แอคคิว เมดดิคอล
9.หจก.ไทยรุง่ โรจน์วัสดุ
ก่อสร้าง

เป็นผู้เสนอ
ราคาตาสุด

2,200,000

66 ส.สูงอายุ

7,111,600 e-bidding

7 ราย
2 ราย
บจก.ยูแฟม คลีนิค เป็นผู้เสนอ
1.บจก.ยูแฟมคลีนิค
1.บจก.ยูแฟมคลีนิค
ราคาตาสุด
2.บจก.มอรัลเทรดดิ้ง
2.บจก.บีเจซี เฮลท์
3.บจก.บีเจซี เฮลท์แคร์
แคร์
4.บจก.โปรเจ็กท์อินเตอร์เทค
5.หจก.บุญบรรจงสร้าง
6.หจก.สิณารัตน์ก่อสร้าง
7.บจก.ศิลาช้างเผือกค่า
วัสดุก่อสร้าง

3,900,000

ชุดครุภัณฑ์ห้องบูรณาการกระตุ้นพัฒนาการ
ระบบประสาทสมองและสมรรถภาพร่างกาย
ผู้สูงอายุ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี
1 ชุด

รวมทัง้ สิ้น

643,512,700

575,767,900

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559
รายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาทขึน้ ไป

ที่

หน่วยงาน

1 ส.โรคผิวหนัง

ชื่อโครงการ
อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
งบประมาณทั้งสิ้น 1,148,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 80,519,600 บาท
เงินงบประมาณ 1,067,900,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 213,952,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 267,440,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 267,440,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 320,928,300 บาท

รวมทัง้ สิ้น

กลุม
่ ที่ 3
วงเงินงบประมาณ

วิธีการ
จัดหา

1,148,280,000 e-bidding

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง
5 ราย
1.บจก.สุทศั น์วศิ วการ
(1994)
2.บจก.อินฟินิทเอนจิ
เนียริ่งแอนด์
คอมสทรัคชั่น
3.บจก.รวมนคร
ก่อสร้าง (ประเทศไทย)
4.บจก.เบ็ญจมาศ
5.บจก.สยามกรกิจ

ผู้ยื่นซอง
5 ราย
1.บจก.สุทศั น์วศิ วการ
(1994)
2.บจก.อินฟินิทเอนจิ
เนียริ่งแอนด์คอมสทรัคชั่น
3.บจก.รวมนครก่อสร้าง
(ประเทศไทย)
4.บจก.เบ็ญจมาศ
5.บจก.สยามกรกิจ

ผู้ได้รับ
คัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

บจก.อินฟินิท
เอนจิเนียริ่ง
แอนด์
คอมสทรัคชั่น

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่่าสุด

947,000,000

รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559
รายการครุภณ
ั ฑ์ที่มีวงเงินสูง

ที่

หน่วยงาน

รายการ

กลุม
่ ที่ 4
วงเงิน
งบประมาณ

วิธีการ
จัดหา

ผู้ซอื้ ซอง/
รับซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

เหตุผล
ทีค่ ัดเลือก

วงเงินตาม
สัญญา

1 รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี เครื่องเร่งอนุภาคชนิดที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงาน

120,000,000 e-bidding

5 ราย
1.บจก.กมลสุโกศล
2.บจก.บิสซิเนสอะไล
เม้นท์
3.บจก.พรีเมียร์บสิ
สิเนสอินเตอร์
4.บจก.บิซ ไลน์
5.หจก.เค.ซายน์เซน
เตอร์แอนด์เมดิคอล

2 ราย
บจก.พรีเมียร์บิส
1.บจก.บิส
ซิเนส
ซิเนสอะไลเม้นท์
2.บจก.พรีเมียร์
บิสสิเนส อินเตอร์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

118,850,000

2 รพ.มะเร็งชลบุรี

เครื่องเร่งอนุภาคชนิดที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงาน
มากกว่า 6 MV หรือผลิตลาอิเลคตรอนร่วมด้วย
พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High
Energy Medical Linear Accelerator with
Volumetric Arc Treatment Set) ตาบลเสม็ด
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น 120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 36,000,000 บาท
เงินงบประมาณ 84,000,000 บาท

120,000,000 e-bidding

2 ราย
1.บจก.พรีเมียร์
บิสสิเนส อินเตอร์
2.บจก.บิส
ซิเนสอะไลเม้นท์

2 ราย
บจก.บิส
1.บจก.พรีเมียร์ สิเนสอะไลเม้นท์
บิสสิเนส อินเตอร์
2.บจก.บิส
ซิเนสอะไลเม้นท์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

116,500,000

3 รพ.มะเร็งลพบุรี

เครื่องฉายรังสีอตั ราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ พร้อม
เครื่องวางแผน
การรักษา ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี 1 เครื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น 180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 54,000,000 บาท
เงินงบประมาณ 126,000,000 บาท

180,000,000 e-bidding

2 ราย
1.บจก.พรีเมียร์
บิสสิเนส อินเตอร์
2.บจก.บิส
ซิเนสอะไลเม้นท์

2 ราย
บจก.บิส
1.บจก.พรีเมียร์ สิเนสอะไลเม้นท์
บิสสิเนส อินเตอร์
2.บจก.บิส
ซิเนสอะไลเม้นท์

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่าสุด

154,000,000

มากกว่า 6 MV หรือผลิตลาอิเลคตรอนร่วมด้วย
พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (High
Energy Medical Linear Accelerator with
Volumetric Arc Treatment Set) ตาบลบึงสนั่น
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
งบประมาณทั้งสิ้น 120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ 36,000,000 บาท
เงินงบประมาณ 84,000,000 บาท

