
ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
มลูค่ำของแถม ประหยดัได้

     1

แบตเตอร่ีแหง้ส ำหรับรถไฟฟำ้นัง่ขับ
ขนำด 12 โวลต์ ไม่ต่ ำกว่ำ 36 แอมป ์
ต่อชัว่โมง จ ำนวน 36 ลูก

             176,400             176,400 เฉพำะเจำะจง บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั เสนอ
รำคำ 176,400 บำท

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 176,400 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

159/2562
ลว. 2 มกรำคม 2562

     2

จ้ำงเหมำปรับปรุงบอ่สูบน  ำเสียและ
ระบบปั๊มสูบส่งน  ำเสีย PS-3 บริเวณ
ด้ำนข้ำงอำคำรสงฆอ์ำพำธ

             364,650             364,650 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ซัมยทูลิิตี ส์แมเนจเมนต์ 
จ ำกดั เสนอรำคำ 290,505 บำท
2. หจก. ซี.ซี.ท.ี เวสทว์อเตอร์ ทรีต
เม้นท ์เสนอรำคำ 299,814 บำท
3. บริษทั เทคนคิ คิว จ ำกดั เสนอ
รำคำ 359,841 บำท

บริษทั ซัมยทูลิิตี ส์แมเนจเมนต์ 
จ ำกดั เสนอรำคำ 290,505 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

27/2562
ลว. 3 มกรำคม 2562

        74,145

     3

ชุดสำยยำงและปอดเทยีมเพื่อพยงุ
หวัใจและปอดที่ใช้ภำยนอก ชนดิใช้
งำนได้ระยะยำว (Extra Corporeal 
Life support Set)

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

1. บริษทั เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 1,200,000 บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เมดิคอล อคีวิป
เมนท ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เสนอ
รำคำ 1,245,000 บำท

 บริษทั เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 1,111,500 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

160/2562
ลว. 3 มกรำคม 2562

       114,100         88,500

     4

ทอ่น ำเลือดด ำจำกหลอดเลือดส่วน
ปลำยแบบ Coated (Venous HLS 
Cannulae,Coated)

             435,000             435,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษทั เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 435,000 บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เมดิคอล อคีวิป
เมนท ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เสนอ
รำคำ 450,000 บำท

บริษทั เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 413,250 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

160/2562
ลว. 3 มกรำคม 2562

        21,750

     5

อปุกรณ์ฝึกกล้ำมเนื อแบบดึง
เอนกประสงค์ Cable Crossover 
Station

               78,000               78,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั มำรำธอน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 78,000 บำท

บริษทั มำรำธอน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 78,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

161/2562
ลว. 3 มกรำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดอืน มกรำคม ป ี2562

โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
มลูค่ำของแถม ประหยดัได้

     6

เคร่ืองเดินวงรี เดินกึง่สเต็ป                72,000               72,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั มำรำธอน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 72,000 บำท

บริษทั มำรำธอน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 72,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

161/2562
ลว. 3 มกรำคม 2562

     7

ลู่วิง่ไฟฟำ้ มอเตอร์ 3 แรงม้ำ              235,000             235,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั มำรำธอน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 235,000 บำท

บริษทั มำรำธอน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 235,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

161/2562
ลว. 3 มกรำคม 2562

     8

1. สำยเพื่อใช้ส ำหรับต่อจำกถุงบรรจุ
อำหำรเหลวทำงสำยใหอ้ำหำร 
(Nutriline C)
2. ถุงบรรจุอำหำรใหท้ำงสำย 
(Nutri-bag) พร้อมถังกรอกอำหำร

           1,595,000          1,595,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ำกดั เสนอ
รำคำ 1,595,000 บำท

บริษทั ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,539,500 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้

เสนอรำคำถูกต้องเพยีง
รำยเดียว

163/2562
ลว. 4 มกรำคม 2562

        55,500

     9

กรรไกรโค้ง 36 ซม.              203,300             203,300 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 203,300 
บำท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน
 (ไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
193,135 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

162/2562
ลว. 4 มกรำคม 2562

        10,165

   10

กรรโค้ง 23 ซม.              203,300             203,300 เฉพาะเจาะจง บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 203,300 
บำท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน
 (ไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
193,135 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

162/2562
ลว. 4 มกรำคม 2562

        10,165

   11

ชุดเคร่ืองมือผ่ำตัดเนื อเยือ่            1,250,000          1,250,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษทั สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลำย
 จ ำกดั เสนอรำคำ 1,240,000 บำท
2. บริษทั พทีอีำร์ เมดิคอล แอนด์ 
ซัพพลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 
1,248,000 บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั แบรนด์ เมดิ
คอล ซัพพลำย เสนอรำคำ 
1,245,000 บำท

 บริษทั สุวรรณ เมดิคอล ซัพ
พลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 
1,240,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

167/2562
ลว. 7 มกรำคม 2562

        45,000         10,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
มลูค่ำของแถม ประหยดัได้

   12

ชุดเคร่ืองมือกรอกระดูกใบหนำ้และ
ขำกรรไกร

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

1. บริษทั สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลำย
 จ ำกดั เสนอรำคำ 1,190,000 บำท
2. บริษทั พทีอีำร์ เมดิคอล แอนด์ 
ซัพพลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 
1,192,000 บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั แบรนด์ เมดิ
คอล ซัพพลำย เสนอรำคำ 
1,195,000 บำท

บริษทั สุวรรณ เมดิคอล ซัพพลำย
 จ ำกดั เสนอรำคำ 1,190,000 
บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

167/2562
ลว. 7 มกรำคม 2562

        15,000         10,000

   13

จ้ำงปรับปรุงผู้ปว่ยหนกัศัลยกรรม
อบุติัเหตุ 2 จ ำนวน 1 โครงกำร ตำม
แบบเลขที่ 37/61

           4,944,000          4,944,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั บญุฟำ้พฒันำ 
เสนอรำคำ 4,199,000 บำท
2. บริษทั ทอีำรื แฮปปี้แลนดืแอนด์
เฮ้ำส์ จ ำกดั เสนอรำคำ 4,360,000 
บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั กจิศิริวุฒิ เสนอ
รำคำ  4,735,000 บำท
4. บริษทั ภควัน แอสโซซิเอท จ ำกดั 
เสนอรำคำ 4,872,067.29 บำท
5. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สุริยำขนส่งอบุล
 เสนอรำคำ 4,939,000 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั บญุฟำ้พฒันำ 
เสนอรำคำ 4,199,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

028/2562
ลว. 22 มกรำคม 2562

      745,000

   14

เบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟำ้พร้อม
ติดตั ง ณ อำคำร หม่อมเจียงค ำ (พยำธิ)
 ชั น 1

             243,960             243,960 เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั โปรทมี แอน เซลส์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 243,960 บำท
2. บริษทั แอล พ ีเอช อนิดัชเตียล 
จ ำกดั เสนอรำคำ 286,760 บำท

บริษทั โปรทมี แอน เซลส์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 230,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

186/2562
ลว. 17 มกรำคม 2562

        13,960

   15

ทอ่ไตเทยีมชนดิปลำยเปดิข้ำงเดียว 
Interal Ureter Stent 26 cm.No.4.8

           1,364,960          1,364,960 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษทั อนิเตอร์ เมดิคอล จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,364,960 บำท
2. บริษทั วินเนอรืวิชัน่ จ ำกดั เสนอ
รำคำ 1,440,000 บำท

บริษทั อนิเตอร์ เมดิคอล จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,364,960 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

199/2562
ลว. 24 มกรำคม 2562



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
มลูค่ำของแถม ประหยดัได้

   16

ทอ่ไตเทยีมชนดิปลำยเปดิข้ำงเดียว 
InteralUreter Stent 26 cm.No.6

             682,480             682,480 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษทั อนิเตอร์ เมดิคอล จ ำกดั 
เสนอรำคำ 682,480 บำท
2. บริษทั วินเนอรืวิชัน่ จ ำกดั เสนอ
รำคำ 720,000 บำท

1. บริษทั อนิเตอร์ เมดิคอล จ ำกดั
 เสนอรำคำ 682,480 บำท
2. บริษทั วินเนอรืวิชัน่ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 720,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

199/2562
ลว. 24 มกรำคม 2562

   17

น  ำยำแช่ชิ นเนื อ ขนำดบรรจุ 5,000 ml.              900,000             900,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เอส แอนด์ ทซีู
 ซัพพลำย เสนอรำคำ 900,000 บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โปร-แอมไบโอ
เทค เสนอรำคำ 921,000 บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ออล แซนท ์
โปรดักส์ จ ำกดั เสนอรำคำ 915,000
 บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เอส แอนด์ ทซีู
 ซัพพลำย เสนอรำคำ 900,000 
บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

200/2562
ลว. 24 มกรำคม 2562

   18

จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองก ำเนดิไอน  ำ              181,811             181,811 เฉพำะเจำะจง บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย 
จ ำกดั เสนอรำคำ 181,700 บำท

บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพ
พลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 145,000
 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้

เสนอรำคำถูกต้องเพยีง
รำยเดียว

29/2562
ลว. 23 มกรำคม 2562

       36,811
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น  ำยำฟอกเลือด จ ำนวน 3 ชนดิ
1. น  ำยำ  Haemo-A (Hi-Sodium) 
ขนำด 5.5 L
2. น  ำยำ  Haemo-A (LOW-Calcuim)
 ขนำด 5.5 L
3. น  ำยำ Haemo-B ขนำด 6.0 L

           1,656,000          1,656,000 ประกวดราคา
 e-bidding

1. บริษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั เสนอรำยละเอียดไมถู่กตอ้ง
ตำมเงือ่นไขที่ก ำหนด
2. บริษทั เอช ดี เมดิคอล จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,560,000 บำท
3. บริษทั ออีอนเมด จ ำกดั เสนอ
รำคำ 1,428,000 บำท

บริษทั ออีอนเมด จ ำกดั เสนอ
รำคำ 1,428,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

211/2562
ลว. 29 มกรำคม 2562

      228,000
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สำยสวนบอลลูนถ่ำงขยำยหลอดเลือด            1,750,000          1,750,000 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) 
จ ำกดั เสนอรำคำ 1,750,000 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย)
 จ ำกดั เสนอรำคำ 1,625,000 
บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

210/2562
ลว. 29 มกรำคม 2562

        65,000       125,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
มลูค่ำของแถม ประหยดัได้
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กรรไกรปลำยโค้ง ขนำด 5 มม.              182,970             182,970 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกดั เสนอรำคำ 
182,970 บำท

บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกดั เสนอ
รำคำ 182,970 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

217/2562
ลว. 31 มกรำคม 2562

        36,594

สำรละลำยส ำหรับหำ้มเลือด (Floseal 
5 cc.)

           1,238,399          1,238,399 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั เสนอ
รำคำ 1,238,398.80 บำท

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 1,238,398.80 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

215/2562
ลว. 31 มกรำคม 2562

    10,319.99

วัสดุหำ้มเลือดชนดิละลำยได้แบบเส้นใย
 ผลิตจำก ออ๊กซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตด 
เซลลูโลส (Oxidized Regenerated 
Cellulose)

           1,593,230          1,593,230 ประกวดราคา
 e-bidding

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 1,605,000
บำท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน
 (ไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 
1,593,230 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพยีงรำย

เดียว

216/2562
ลว. 31 มกรำคม 2562

  254,916.80


