
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองดมยาสลบ 
ยีห่อ้ Draeger รุ่น Primus จ านวน ๗ เคร่ือง

 864,499.92   864,499.92 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

        1. บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล
(ประเทศไทย) จ ากัด   เสนอราคา 
864,000  บาท

บริษทั เดรเกอร์ เมดิคัล
(ประเทศไทย) จ ากัด   
เสนอราคา 864,000  
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

133/2560 
ลว.6 ม.ค.60

2 ไซร้ิง Disposable จ านวน ๕ รายการ  11,235,000 11,235,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

        1.บริษทั โอเร็ก เทรดด้ิง 
จ ากัด เสนอราคา 7,677,850 บาท
         ๒.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคา
8,364,750 บาท

บริษทั โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด
๗,๖๖๗,๒๕๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๖๘/25๖๐
๑๐ มกราคม 

25๖๐

3 เซตใหน้้ าเกลือ
จ านวน 2 รายการ

    5,136,000 5,136,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

       ๑.บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากัด เสนอราคา 4,558,200 บาท
        2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กัลยา
ซัพพลาย เสนอราคา 5,100,000
 บาท

บริษทั โอเร็ก เทรดด้ิง จ ากัด
4,558,200 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๖๘/25๖๐
๑๐ มกราคม 

25๖๐

4 ตัวจับยึดเนื้อเยือ่ 
จ านวน ๑๒๐ ชิ้น

      693,360 693,360 ประกวดราคา
(e-bidding)

         ๑.บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด เสนอราคา690,๐21.6๐ 
บาท
         2.บริษทั เมดติจูด จ ากัด
เสนอราคา 770,400 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
690,๐21.6๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗๓/25๖๐
๑๒ มกราคม 

25๖๐

5 อุปกรณ์เจาะผนังหน้าทอ้ง 
จ านวน ๒๔๐ ชิ้น

      852,000 852,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

         ๑.บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด เสนอราคา847,953.60 
บาท
          2.บริษทั เมดติจูด จ ากัด
เสนอราคา 898,8๐๐ บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
847,953.60 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗๓/25๖๐
๑๒ มกราคม 

25๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคำ 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่31 มกรำคม 2560



6 คลิบหนีบเส้นเลือด (๕ mm.Applier) จ านวน ๗๒ ชิ้น     1,224,000 1,224,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

           ๑ .บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ๑,๒18,๐๐2.40 บาท
2.บริษทั เมดติจูด จ ากัด
๑,๒78,864 บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
๑,๒18,๐๐2.40 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗๓/25๖๐
๑๒ มกราคม 

25๖๐

7 น้ ายาตรวจหาโรคไข้เลือดออกเด็งกีอ่ย่างรวดเร็ว 
(Dengue Ag/Ab) 
จ านวน ๖๐๐ กล่อง

    2,190,000 2,190,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

        ๑. บริษทั เอ็ม พ ีเมดกรุ๊ป 
จ ากัด เสนอราคา ๒,๑0๘๘,๕๐๐ 
บาท
         2.บริษทั โค อินเตอร์เทรด 
จ ากัด เสนอราคา ๒,๑๘๙,๔๐๐ บาท

บริษทั เอ็ม พ ีเมดกรุ๊ป 
จ ากัด

๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗๕/25๖๐
๑๓ มกราคม 

25๖๐

8 น้ ายาส าเร็จรูปแบบตลับส าหรับการทดสอบ จ านวน 
๓ ชนิด

      930,600 930,600 ประกวดราคา
(e-bidding)

       ๑.บริษทั เอ็ม พ ีเมดกรุ๊ป 
จ ากัด เสนอราคา ๙๒๙,๖๕๐ บาท
2.บริษทั โค อินเตอร์ เทรด จ ากัด
เสนอราคา ๙๓๐,๑๙๖ บาท

บริษทั เอ็ม พ ีเมดกรุ๊ป 
จ ากัด

๙๒๙,๖๕๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗๕/25๖๐
๑๓ มกราคม 

25๖๐

9 ไส้กรอง ๕ ไมครอน ๒๐ นิ้ว 
จ านวน ๓๖ อัน

        10,800 10,800 ตกลงราคา         ๑.บริษทั วอเทค จ ากัด
เสนอราคา ๙,๗๒๐ บาท
        2.บริษทั ฟอกซ์ ควอสต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 
๑๐,๗๘๕.๖๐ บาท
        ๓.บริษทั เออร์วิงคอปอเรชั่น
จ ากัด เสนอราคา ๑๐,๘๐๐ บาท
        ๔. บริษทั ลิควิดเพยีวริ
ฟเิกชั่น เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เสนอราคา๒๓,๔๐๐บาท

บริษทั วอเทค จ ากัด
๙,๗๒๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗6/25๖๐
๑๓ มกราคม 

25๖๐



10 ไส้กรอง ๕ ไมครอน ๑๐ นิ้ว 
จ านวน ๓๐๐ อัน

      108,000 108,000 ตกลงราคา        ๑. บริษทั วอเทค จ ากัด 
เสอนราคา ๗๘,๐๐๐ บาท 
       2. บริษทั ฟอกซ์ ควอสต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 
๑๐๕,๙๓๐ บาท
       3. บริษทั เออร์วิง คอปอเรชั่น
 จ ากัด เสนอราคา ๑๐๘,๐๐๐ บาท
       ๔. บริษทั ลิควิดเพยีวริฟเิกชั่น
 เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด ๑๑๔,๐๐๐ บาท

บริษทั วอเทค จ ากัด
๗๘,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗6/25๖๐
๑๓ มกราคม 

25๖๐

11 ไส้กรอง ๒๐ ไมครอน ๑๐ นิ้ว จ านวน ๔ อัน              720 720 ตกลงราคา        ๑.บริษทั วอเทค จ ากัด
เสนอราคา ๖๐๐ บาท
        2.บริษทั ฟอกซ์ ควอสต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 
๗๐๖.๒๐บาท
        ๓.บริษทั ลิควิดเพยีวริฟเิกชั่น
 เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด เสนอราคา ๒,๒๐๐ บาท

บริษทั วอเทค จ ากัด
๖๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗6/25๖๐
๑๓ มกราคม 

25๖๐

12 ชุด Carbon Block ๕ ไมครอน ๒๐ นิ้ว จ านวน ๔ อัน              960 960 ตกลงราคา        ๑.บริษทั วอเทค จ ากัด
เสนอราคา ๘๘๐ บาท
        2.บริษทั ฟอกซ์ ควอสต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 
๙๔๑.๖๐บาท
         ๓.บริษทั เออร์วิง 
คอปอเรชั่น จ ากัด เสอราคา ๙๖๐ 
บาท
          ๔ .บริษทั ลิควิดเพยีวริฟิ
เกชั่น เอ็นจิเนียร่ิง อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เสนอราคา ๕,๘๐๐ บาท

บริษทั วอเทค จ ากัด
๘๘๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

1๗6/25๖๐
๑๓ มกราคม 

25๖๐



13 ลวดน าตรวจขยายหลอดเลือด 
จ านวน 500 ชุด

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

        ๑.บริษทั ไพรม์ เมดิคอล 
จ ากัด
เสนอราคา 1,2๐๐,๐๐๐  บาท
         2.บริษทั เมดิคอล อินเตอร์
เทค จ ากัด เสนอราคา1,245,
๐๐๐บาท

บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด
1,2๐๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

191/25๖๐
๑๓ มกราคม 

25๖๐

14 พดัลมโคจร 16 นิ้ว
 จ านวน 109 เคร่ือง

      152,600        152,600  ตกลงราคา        1. หจก. รวมสินไทย
เทรดด้ิง 97,555 บาท 
      2.หจก. อุบลแสงถาวรอิเล็ก
โทรนิคส์ไฟฟา้(สาขา)99,190 บาท
       3.หจก. เรืองรังษ ี (สาขา 
ชยางกูร) 104,640 บาท

หจก. รวมสินไทย
เทรดด้ิง/ราคาที่ซ้ือ 
97,555 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

163/2560
ลงวันที่ 4 
มกราคม 2560

15 เคร่ืองอบซิลแก๊ส จ านวน 3 เคร่ือง       156,000        156,000  ตกลงราคา       1. บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด 
159,000 บาท 
      2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีพ.ี
ครุภณัฑ์  240,000 บาท

 บริษทั ทริมเมอร์ จ ากัด/
ราคาที่ซ้ือ 156,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

164/2560  
ลงวันที่ 4 
มกราคม 2560

16 เคร่ืองดึงหลังดึงคอัตโนมัติ  จ านวน 1 เคร่ือง       183,000        183,000  ตกลงราคา        1. บริษทั เอ็นราฟ โนเนียส 
เมดิคอล จ ากัด 183,000 บาท 
        2. บริษทั เอราวัณ ไฮเทค 
จ ากัด  210,000 บาท

 บริษทั เอ็นราฟ โนเนียส 
เมดิคอล จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ
 178,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

166/2560 
ลงวันที่ 10 
มกราคม 2560

17 อ่างล้างเคร่ืองมือแพทย์ชนิด 3 หลุม จ านวน ๒ เคร่ือง       198,000        198,000  ตกลงราคา         1. บริษทั โมเดิร์น 
แบรนด์ส  จ ากัด 198,000 บาท 
        2.บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์
 จ ากัด  260,000 บาท

 บริษทั โมเดิร์น 
แบรนด์ส  จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ
 196,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

167/2560  
ลงวันที่ 10 
มกราคม 2560

18 เคร่ืองลดอุณหภมูิกายแบบทั้งตัว
ส าหรับทารกแรกเกิด 
(Whole body cooling system) 
จ านวน ๑ เคร่ือง

    1,200,000     1,200,000  ประกวดราคา         1. บริษทั โซวิค จ ากัด 
1,195,000 บาท 
         2.บริษทั ออริจิเนเตอร์ 
จ ากัด  1,500,000 บาท

 บริษทั โซวิค จ ากัด/ราคา
ที่ซ้ือ 1,190,000 บาท 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

183/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2561



19 เล่ือยตัดเฝือกไฟฟา้พร้อมเคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน 1 
เคร่ือง

      300,000        300,000  ตกลงราคา           1. บริษทั โซวิค จ ากัด 
1,195,000 บาท 
          2.บริษทั ออริจิเนเตอร์ 
จ ากัด  1,500,000 บาท

 บริษทั โซวิค จ ากัด/ราคา
ที่ซ้ือ 1,190,000 บาท 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

183/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560

20   เคร่ืองยิงเลเซอร์ Fractional Co๒ Laser  จ านวน ๑
  เคร่ือง

    2,140,000     2,140,000 ประกวดราคา
e-bidding

         1. บริษทั เลเซอร์เมด จ ากัด
 2,086,000 บาท 
          2.บริษทั  เมดิคอลโปร
เฟซชั่นแนลจ ากัด 2,100,000 
บาท

 บริษทั เลเซอร์เมด จ ากัด/
ราคาที่ซ้ือ 2,080,000 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

185/2560  
ลงวันที่
13 มกราคม 
2560

21 เคร่ืองอุน่ตัวผู้ปว่ยแบบเตียงน้ า พร้อมแผ่นรองขนาด
ผู้ใหญ่และขนาดเด็ก  จ านวน 1 เคร่ือง

      800,000        800,000 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั บเีจซีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 
เสนอราคา 850,000  บาท

บริษทั บเีจซีเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด
ราคาที่ซ้ือ 785,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

186/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560

22 แผ่นรองตัวส าหรับเคร่ืองอุน่ตัวผู้ปว่ยแบบเตียงขนาด
ผู้ใหญ่  
จ านวน ๑ แผ่น

        98,000          98,000 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั บเีจซีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 
เสนอราคา 100000 บาท

บริษทั บเีจซีเฮลทแ์คร์ 
จ ากัด
ราคาที่ซ้ือ 93,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

186/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560

23 เคร่ืองอุน่ร่างกายด้วยลมร้อน (Air force warmer) 
จ านวน 3 เคร่ือง

      266,430        266,430 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษทั ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือ 266,430 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

187/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560

24 ที่ล้างแผลสเตนเลสเคล่ือนที่ได้  
จ านวน 2 ชุด

      130,000          12,400  ตกลงราคา   ๑. หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
จินดาโอสถ เสนอราคา๑๒,๔๐๐บาท
   ๒. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พซีีวาย 
อุปกรณ์การแพทย์ เสนอราคา 
๑๕,๐๐๐  บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล
 จินดาโอสถ ราคาที่ซ้ือได้ 
๑๒,๔๐๐บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

188/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560



25 เคร่ืองตัดเฝือกชนิด มีเคร่ืองดูดฝุ่น  จ านวน 1 เคร่ือง       117,700        117,700 ตกลงราคา    ๑. หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล 
จินดาโอสถ เสนอราคา ๑๑๗,๗๐๐
 บาท   
      ๒. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พซีีวาย 
อุปกรณ์การแพทย์ เสนอราคา 
๑๘๕,๐๐๐  บาท 

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล
 จินดาโอสถ ราคาที่ซ้ือได้ 
๑๑๗,๗๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

188/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560

26 เคร่ืองช่วยหายใจทารกแรกเกิด ชนิด High 
Frequency จ านวน 1 เคร่ือง

    1,900,000     1,800,000 ประกวดราคา
e-bidding

      ๑. บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ
ราคา 1,800,000 บาท 
      ๒. บริษทั โซล เมดิคอล จ ากัด 
เสนอราคา 2,000,000 บาท

บริษทั ซายน์ เอ็นจิเนียร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือได้1,800,000 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

189/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560

27 เคร่ืองปั่นเซลล์ลงบนแผ่นสไลด์อัตโนมัติ  จ านวน 1 
เคร่ือง

      485,000 ตกลงราคา       1. บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด 
เสนอราคา 485,000 บาท

บริษทั เอ เอส ไซน์ จ ากัด 
ราคาที่ซ้ือได้ 476,000 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

190/2560  
ลงวันที่ 13 
มกราคม 2560


