
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

๑ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้ม
กราฟต์ส าหรับการฉีดสี Fluency 
plus

1,938,000 1,938,000 ประกวดราคา 
e-bidding

๑. บริษัทโกลบอลวี 
เมดิคอลจ ากัด เสนอ 
1,937,000 บาท
๒. บริษัทเฮลท์ต้ีแอด
วานซ์จ ากัด เสนอ 
1,938,000 บาท

บริษัทโกลบอลวีเมดิ
คอลจ ากัด เสนอ 
1,930,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

123/2561  
ลว. 6 มิถุนายน 2561

         7,000

๒ สายสวนขยายหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายด้วยบอลลูน Conquest

7,160,000 7,160,000 ประกวดราคา 
e-bidding

๑. บริษัทโกลบอลวี 
เมดิคอลจ ากัด เสนอ 
6,800,000 บาท
๒. บริษัทเฮลท์ต้ีแอด
วานซ์จ ากัด เสนอ 
7,000,000 บาท

บริษัทโกลบอลวีเมดิ
คอลจ ากัด เสนอ 
5,000,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

123/2561  
ลว. 6 มิถุนายน 2561

   2,160,000

๓ หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัด
หลอดเลือดส่วนปลาย ชนิด pTfe 
vascular graft Standard wall 
ขนาด 50 cm.

5,640,000 5,640,000 ประกวดราคา 
e-bidding

๑. บริษัท ที เค-วัน 
เมดิคอล จ ากัด เสนอ 
5,637,000 บาท
๒. บริษัท อัพไรท์ 
เฮลท์แคร์ จ ากัด เสนอ
 5,640,000 บาท

บริษัท ที เค-วัน เมดิคอล
 จ ากัด เสนอ 5,610,000

 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

124/2561  
ลว. 6 มิถุนายน 2561

       30,000

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใน เดือน มิถุนายน ปี  2561  (งานจัดซ้ือ)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี



๔ ชุดตรวจ ABO/Rh (DVI+) ส าหรับผู้
บริจาคโลหิต

6,246,000 6,246,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท วีนัสโลจิ
สติกส์ จ ากัด  เสนอ 
๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท
2. บริษัท เมดิคอล 
ซัพพอร์ท จ ากัด เสนอ
๖,๒๔๖,๐๐๐ บาท

 บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ 
จ ากัด  เสนอ 6,240,000

 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

125/2561
ลว. 6 มิถุนายน 2561

      572,000

๕ ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อหมู่เลือด
รอง (Minor grop)

2,119,200 2,119,200 ประกวดราคา 
e-bidding

1.บริษัท แอฟฟินิเท็ค 
จ ากัด เสนอ 
๒,๑๑๙,๒๐๐ บาท
2. บริษัท ดีเอเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอ ๒,๑๓๖,๐๐๐ 
บาท

บริษัท แอฟฟินิเท็ค 
จ ากัด เสนอ 

๒,๐๗๙,๖๐๐ บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

126/2561
ลว. 6 มิถุนายน 2561

       39,600

๖ ชุดน้ ายาตรวจคัดกรองการติดเชื้อใน
โลหิตผู้บริจาคส าหรับการตรวจระดับ
โมเลกุลแบบรวมน้ ายา (Pooled 
NAT HIV,HCV,HBV)

6,420,000 6,420,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอ ๖,๐๙๙,๐๐๐  
บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดรัก เทสท์ต้ิง เสนอ 
๖,๓๑๓,๐๐๐ บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอ ๖,๐๙๙,๐๐๐  

บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

127/2561
ลว. 6 มิถุนายน 2561

๗ จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองติดตามการ
ท างานของหัวใจ ยี่ห้อDraeger
 เลขครุภัณฑ์ 
6515-009-0004/0068/2558 
ID:70545

             220,000          210,000 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทเดรเกอร์เมดิ
คัล(ประเทศไทย)จ ากัด
เสนอราคา220,000
บาท

1.บริษัทเดรเกอร์เมดิคัล
(ประเทศไทย)จ ากัด
เสนอราคา210,000บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

24/2561
 ลว. 4 มิถุนนายน 

2561

       10,000



๘ จ้างเหมาติดต้ังระบบไปป์ไลน์จ านวน
 6 จุด  ณ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวช
กรรมโรคหัวใจ (PCICU)

             176,000          170,000 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเค
แอนด์เคเซนทรัลซัพ
พลาย เสนอราคา 
176,000 บาท
2.เค พี อุปกรณ์
การแพทย์ เสนอ 
200,400.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
แองโกล เซอร์วิส 
เสนอราคา 1,917,440
 บาท

.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเค
แอนด์เคเซนทรัลซัพ
พลาย เสนอราคา 
170,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

25/2561 
ลว.4 มิถุนานยน2561

         6,000

๙ จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองสวนหัวใจ
และหลอดเลือดชนิดระนาบเด่ียว
พร้อมเคร่ืองแสดงผลบันทึกข้อมูล
ไฟฟ้า ID:19376 เลขครุภัณฑ์ 
6515-027-2009/0001/2548

           2,052,600        1,740,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (e-bidding)

1.บริษัท ยีอี เมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 
2,052,600 บาท

1.บริษัท ยีอี เมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 
1,740,600 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

26/2561 
ลว.6 มิถุนายน2561

     312,600

๑๐ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ านวน 8 เคร่ือง

             309,844          309,844 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด 
เสนอราคา 309,844
บาท

บริษัท โซวิค จ ากัด 
เสนอราคา 300,000บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

27/2561 
ลว.6มิถุนายน 2561

๑๑ จ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิกาย
วิภาค 81 รายการ

           5,061,850        7,009,100 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (e-bidding)

1.บริษัท อุบลพยาธิ 
แลบ จ ากัด เสนอ 
6,036,300 บาท

1.บริษัท อุบลพยาธิแล็ป
 จ ากัด เสนอ 5,061,850
 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

028/2561 
ลว.7มิถุนายน 2561

   1,947,250



๑๒ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
กลุ่มงานรังสีวิทยา(X-RAY) จ านวน 2
 รายการ

         620,688.81          600,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (e-bidding)

  บริษัท ไทย จีแอล 
จ ากัด เสนอราคา 
620,680.81 บาท

  บริษัท ไทย จีแอล 
จ ากัด เสนอราคา 
600,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

29/2561 
ลว.11 มิถุนายน 2561

       20,689

๑๓ จ้างเหมาติดต้ังระบบสายสัญญาณ
ทองแดงโทรศัพท1์00คู่สายจ านวน1
ระบบ

             330,000          391,000 เฉพาะเจาะจง บ.ซีซี คอมพิวเตอร์ซิส
เต็มส์ จ ากัด เสนอ
ราคา 330,000บาท

บ.ซีซี คอมพิวเตอร์ซิส
เต็มส์ จ ากัด เสนอราคา 
330,000บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

30/2561 
ลว.19 มิถุนายน2561

       61,000

๑๔ ก่อสร้างถนนและปรับพื้นที่บริเวณ
บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
บริเวณบ้านพักโพนเป้า ตามแบบ
เลขที่62/60

             629,000          780,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (e-bidding)

1.หจก. ย.ยักษ์ 
วิศวกรรม เสนอ
629,000 บาท      
2.หจก.สวีทโฮม บิ้วต์ 
เสนอ 639,390 บาท
3.หจก.ต้ังหทัย เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด เสนอ 
652,000 บาท     
4.หจก.ศิริมหาชัย   
เสนอ 684,000 บาท
5.หจก.นิธิรวมโชค   
เสนอ 719,000 บาท 
6.หจก.ธนัช จิตร
พิทักษ์การโยธา เสนอ
 720,000 บาท 
7.หจก.สุริยาขนส่งอุบล
 เสนอ 768,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย.
ยักษ์ วิศวกรรม เสนอ
ราคา 629,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกตอ้ง

ครบถว้นและ
เป็นผูเ้สนอ
ราคาต ่าสุด

31/2561 
ลว.19 มิถุนายน 2561

     151,000



๑๕ ลู่วิ่งไฟฟ้า              190,000          190,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-เทค ฟิตเนส
อุบลราชธานี เสนอ  
190,000 บาท

ร้าน วี-เทค ฟิตเนส
อุบลราชธานี เสนอ  

171,000 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

137/2561
ลว. 29 มิถุนายน 2561

       19,000

๑๖ เคร่ืองออกก าลังกาย                26,000            26,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-เทค ฟิตเนส
อุบลราชธานี เสนอ  
26,000 บาท

ร้าน วี-เทค ฟิตเนส
อุบลราชธานี เสนอ  
23,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

137/2561
ลว. 29 มิถุนายน 2561

         2,600

๑๗ จักรยานไฟฟ้าแบบนั่งเอน                76,000            76,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-เทค ฟิตเนส
อุบลราชธานี เสนอ  
76,000 บาท

ร้าน วี-เทค ฟิตเนส
อุบลราชธานี เสนอ  
68,400 บาท

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วนและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

137/2561
ลว. 29 มิถุนายน 2561

         7,600




















