
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างปรับปรุงหอ้งช าระล้างส่ิงปฏกิูลอาคาร ๖ (อาคารพระ
วอ-พระตา)ชั้น ๔  ตามแบบเลขที่ ๐๑๒/๕๙

      122,095        122,095 ตกลงราคา 1.หจก.อุบลไพศาล 
เสนอราคา 121,000 บาท      
2.หจก.กิตต์เตชินพฒันา 
เสนอราคา 121,700 บาท         
 3. หจก.พบีรุ่ีงทรัพย์ 
เสนอราคา 122,000 บาท

.หจก.อุบลไพศาล เสนอราคา
 115,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

52/2560 
ลว.12 ต.ค.59

2 จ้างซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปดิจิตอล   ยีห่อ้ 
SIEMENS  แบบ/รุ่น Acadis Varic ครุภณัฑ์เลขที่ 
๗๗๑๐-๐๐๖-๐๐๒๑/๐๐๗๔/๒๕๕๓
ID:๔๘๔๕๖  ติดต้ัง ณ หอ้งผ่าตัดวิชิต จ านวน ๑ เคร่ือง

      240,000        240,000 ตกลงราคา บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ จ ากัด  
เสนอราคา  ๒๔๐,๐๐๐  บาท

บริษทั ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ 
จ ากัด  เสนอราคา  
๒๔๐,๐๐๐  บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

53/2560 
ลว.13 ต.ค.59

3 จ้างซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนที่แบบซีอาร์ม
 ก าลังไม่น้อยกว่า ๑๕ KW ยีห่อ้ GE Healthcare ครุภณัฑ์
เลขที่ 65๒5-00๔-๘๐๐๖/๐๐๑๘/2๕๕๖ ID:๕๘๙๕๔ 
ติดต้ัง ณ หอ้งผ่าตัดพยาธิชั้น ๓ จ านวน ๑ เคร่ือง

      498,000        498,000 ตกลงราคา บริษทั ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคา  
๔๙๘,๐๐๐  บาท

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ
ราคา  ๔๙๐,๐๐๐  บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

86/2560 
ลว.21 ต.ค.59

4 จ้างซ่อมหวัตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนความถีสู่ง  ยีห่อ้ 
PHILIPS ครุภณัฑ์เลขที่ 65๒5-00๖-๐๐๐1/0๐1๒/
๒๕๕๗ ID:๖๖๐๑๖ 
หมายเลขเคร่ือง ๔๕๓๕๖๑๔๘๐๖๘๑ ติดต้ัง ณ หอ้ง
ผู้ปว่ยหนักอายุรกรรม ๒ ทศิใต้  จ านวน  ๑  เคร่ือง

      165,850        165,850 ตกลงราคา บริษทั ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 เสนอราคา  ๑๖๕,๘๕๐   บาท

บริษทั ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา  
๑๖๕,๘๕๐   บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

87/2560 
ลว.28 ต.ค.59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2559
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่31 ตลุำคม  2559



๕ เคร่ืองเลเซอร์รักษาความผิดปกติของเส้นเลือด 
ก าจัดขนและร้ิวรอย

    3,800,000     3,800,000 ประกวดราคา 1.บริษทั บมีเมด จ ากัด 
เสนอราคา 3,800,000 บาท      
    2. บริษทั เดอร์มเทค  จ ากัด 
เสนอราคา 3,900,000 บาท

บริษทั บมีเมด จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 3,780,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

001/2560  
ลงวันที่  4 

ตุลาคม 2559

๖ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดเสริมสร้างกระดูกใบหน้าและขากรรไกร 
 จ านวน 1 ชุด

      950,000        950,000 ประกวดราคา 1. บ. สุวรรณเมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด     
เสนอราคา 935,000 บาท      
2. หจก. แบรนด์ 
เมดิคอล ซัพพลาย 
เสนอราคา 942,000 บาท

บ. สุวรรณเมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

ราคาที่ซ้ือ 915,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

015/2560  
ลงวันที่  13 

ตุลาคม 2559

๗ ชุดแปน้กระตุกหวัใจ ด้วยไฟฟา้ แบบภายใน จ านวน 3 
รายการ

      325,000          65,000 ตกลงราคา 1. บริษทั โซวิค จ ากัด 
เสนอราคา 325,000 บาท

1. บริษทั โซวิค จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 325,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

024/2560  
ลงวันที่  19 

ตุลาคม 2559

๘ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส  จ านวน 56 ตู้       226,800        226,800 ตกลงราคา 1. บริษทั แอมเมท 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  
เสนอราคา 226,800 บาท
2. บริษทั ณรงค์ศักด์ิครุภณัฑ์
เวชภณัฑ์ จ ากัด  
เสนอราคา 252,000  บาท        
  3.- บริษทั ธนเวชครุภณัฑ์  จ ากัด 
 เสนอราคา 308,000  บาท

บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 226,800

 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

037/2560  
ลงวันที่  26 

ตุลาคม 2559

๙ โต๊ะคร่อมเตียง จ านวน 41 ตัว       205,000        205,000 ตกลงราคา 1. บริษัท แอมเมท เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 
เสนอราคา 176,300 บาท
2. บจก. ณรงค์ศักด์ิครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ 
เสนอราคา  184,500  บาท          
3. บริษัท ธนเวชครุภัณฑ์ จ ากดั
เสนอราคา 212,300  บาท
4. บริษัท ไซกา  เมดิค จ ากดั     
 เสนอราคา 184,500 บาท

บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 176,300

 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

037/2560  
ลงวันที่  26 

ตุลาคม 2559



๑๐ เคร่ืองเขย่าโลหติ อัตโนมัติ จ านวน 5 เคร่ือง       446,725        446,725 ประกวดราคา 1.บริษทั เอ็มมีเน้นซ์อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 446,725 บาท         
 2.บริษทั ซิกม่า สตาร์ จ ากัด 
495,000 บาท

บบริษทั เอ็มมีเน้นซ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 

446,725 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

038/2559  
ลงวันที่  26 

ตุลาคม 2559

๑๑ ตัวรีดสายถุงโลหติอัตโนมัติ จ านวน 2 ตัว       130,000        130,000 ประกวดราคา 1.บริษทั เอ็มมีเน้นซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เสนอราคา 136,000 บาท         
 2.บริษทั ซิกม่า สตาร์ จ ากัด 
เสนอราคา 154,000 บาท

บริษทั เอ็มมีเน้นซ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด ราคาที่ซ้ือ

ได้ 130,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

038/2559  
ลงวันที่  26 

ตุลาคม 2559

๑๒ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วย
บอลลูนชนิดใช้กับลวดน าสายสวน ขนาด 0.035
จ านวน ๒๐๐ ชุด

1,550,000 1,550,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั โนวา เฮลท ์เทคโนโลยีส์่
 จ ากัด
1,550,000 บาท 
๒. บริษทั แอลบ ีเฮ็ลธแคร์ จ ากัด
1,700,000 บาท

บริษทั โนวา เฮลท ์เทคโนโล
ยีส์่ จ ากัด

1,550,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒๓/2559
2๑ กันยายน 

2559

๑๓ ชุดปอดเทยีมชนิด Membrane ส าหรับผู้ใหญ่ 
จ านวน 350 ชุด

3,718,750 3,718,750 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๓,๗๑๘,๗๕๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท

บริษทั โนวา เฮลท ์เทคโนโล
ยีส์่ จ ากัด

๓,๗๑๘,๗๕๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559

๑๔ ชุดปอดเทยีมชนิด Membrane ส าหรับผู้ใหญ่ 
จ านวน 350 ชุด

3,718,750 3,718,750 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๓,๗๑๘,๗๕๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท

 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๓,๗๑๘,๗๕๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559

๑๕ ชุดน าสารละลายเพื่อไปเล้ียงหวัใจโดยตรง จ านวน ๕๐๐ 
ชุด

1,605,000 1,605,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท

 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559



๑๖ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนโลหติภายนอกร่างกาย 
จ านวน ๕๐๐ ชุด

1,405,000 1,405,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559

๑๗ อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดงชนิดละเอียด 
จ านวน ๔๕๐ ชุด

891,000 891,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๘๙๑,๐๐๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๙๔๕,๐๐๐ บาท

 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๘๙๑,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559

๑๘ ตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูง (Hemoconcentrator)  
จ านวน ๑๕๐ ชุด

464,250 464,250 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๔๖๔,๒๕๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๔๘๐,๐๐๐ บาท

 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๔๖๔,๒๕๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559

๑๙ ชุดอุปกรณ์ประกอบการใช้งานร่วมกับเคร่ืองช่วยชีวิต
ผู้ปว่ยภาวะฉุกเฉินทางหวัใจชนิดเคล่ือนที่ได้ (Emergency
 Bypass Circuit) 
จ านวน ๑๐ ชุด

687,000 687,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๖๘๗,๐๐๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๗๐๐,๐๐๐ บาท

 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๖๘๗,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559

๒๐ ชุดอุปกรณ์ประกอบการใช้งานร่วมกับเคร่ืองช่วยชีวิต
ผู้ปว่ยภาวะฉุกเฉินทางหวัใจชนิดเคล่ือนที่ได้ (Emergency
 Bypass Circuit) 
จ านวน ๑๐ ชุด

687,000 687,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
๖๘๗,๐๐๐ บาท 
๒.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
๗๐๐,๐๐๐ บาท

 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๖๘๗,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒5/2559
22 กันยายน 

2559



๒๑ ชุหวัวัดอัตราการไหลของเลือดในเส้นเลือด (Flow Probe) 
จ านวน ๑๐ ชุด

1,200,000 1,200,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑.บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล
 แคร์) จ ากัด
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.บริษทั เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด 
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

 บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริติ
คอล แคร์) จ ากัด

๑,๑๘๕,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒7/2559
22 กันยายน 

2559

๒๒ Lumbar support จ านวน ๗ รายการ 477,750 477,750 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
๔๗๗,๗๕๐ บาท 
๒.บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด  
๔๗๗,๗๕๐ บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

๔๗๗,๗๕๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒8/2559
22 กันยายน 

2559

๒๓ Knee support  แบบไม่มีแกนด้านข้าง จ านวน ๔ รายการ 255,200 255,200 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
๒๔๖,๕๐๐ บาท 
๒.บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด  
๒๕๓,๗๕๐ บาท

 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพ
พอร์ต

๒๔๖,๕๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒8/2559
22 กันยายน 

2559

๒๔ Cane ๓ ปุ่มปรับได้ จ านวน ๕๐๐ อัน 149,500 149,500 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑.บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด  
๑๔๒,๕๐๐ บาท 
๒.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
๑๔๘,๐๐๐ บาท

บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส 
จ ากัด  

๑๔๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕๒9/2559
22 กันยายน 

2559



๒๕ ล้ินหวัใจเทยีมท าจากเนื้อเยือ่หมูชนิดมีโครงเคลือบสาร 
Sodium  dodecyl  sulfate  จ านวน  ๑๐ ชิ้น

433,900 433,900 ตกลงราคา  ๑.บริษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด ( ๔๓๓,๙๐๐ บาท )

บริษทั เมดโทรนิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

๔๓๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕32/2559
27 กันยายน 

2559

๒๖ สายสวนขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้าด้วยขดลวด
หุ้มกราฟต์ 
จ านวน  20 ชุด

4,600,000 4,600,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑.บริษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด
4,600,000 บาท 

บริษทั เมดโทรนิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

4,540,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๕34/2559
28 กันยายน 

2559


