
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ รถเก็บ chart ผู้ปว่ยเก็บได้  ๓๐ ช่อง  จ ำนวน  ๓  คัน            28,500            28,500  สอบรำคำ 1. บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
27,000 บำท 
2. บริษทั ไซกำ เมดิค จ ำกัด   28,500 
บำท

 บริษทั แอมเมท  เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 

27,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

482/2560
ลงวันที่ 6 
กรกฎำคม 

2560

๒ เคร่ืองใหค้วำมอบอุน่เหนือตัวเด็ก จ ำนวน ๔  เคร่ือง          600,000          600,000  สอบรำคำ 1. บริษทั อีฟอร์แอล เอม  จ ำกัด (มหำชน)
 596,000 บำท 
2. บริษทั เอพ ีพลัส  เมดิคอล จ ำกัด   
600,000  บำท

บริษทั อีฟอร์แอล เอม  
จ ำกัด (มหำชน)/รำคำที่ซ้ือ

 560,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

483/2560
ลงวันที่ 6 
กรกฎำคม 

2560

๓ เคร่ืองเปำ่ลม (air jet)  จ ำนวน 4 ชุด 398,000 398,000  ตกลงรำคำ 1.  บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลำย 
จ ำกัด เสนอรำคำ 398,000  บำท
2.  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป 
เสนอรำคำ  457,700 บำท

 บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลำย จ ำกัด เสนอรำคำ

 378,000   บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

490/2560
ลงวันที่ 19 
กรกฎำคม 

2560

๔ กล้องจุลทรรศน์ ๒ กระบอกตำ เทคนิค First Order 
Red ส ำหรับตรวจดู Gout จ ำนวน 1 ชุด

         235,000          235,000  ตกลงรำคำ 1.บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด 233,500  บำท 
2.บริษทั เปน็เลิศพฒันำ จ ำกัด 235,000
 บำท

  บริษทั ฮอลลีวูด้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด/รำคำที่

ซ้ือ 233,500 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

493./2560
ลงวันที่ 20 
กรกฎำคม 

2560

๕ เคร่ืองดูดของเหลวแรงดันสูงชนิดไฟฟำ้แบบเคล่ือนที่
ได้ จ ำนวน ๘ เคร่ือง

      2,800,000       2,800,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลำย 
จ ำกัด 2,795,000 บำท 
2.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ไทย อินเตอร์คอร์ป  
2,799,000 บำท

 บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลำย จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ

 2,198,768 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

494/2560
ลงวันที่ 20 
กรกฎำคม 

2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กรกฎำคม 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่30 กรกฎำคม 2560



6 ผ้ำดิบสีขำวไม่ฟอกสีพมิพต์รำโรงพยำบำล หน้ำกว้ำง
 ๖๓ นิ้ว จ ำนวน ๒๑,๐๐๐ หลำ

718,200 718,200 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั วี.เค.กำรทอ จ ำกัด
๗๕๕,๗๙๐ บำท
2.บริษทั วี.เค.กำรทอ จ ำกัด
๗๘๗,๕๐๐ บำท

บริษทั วี.เค.กำรทอ จ ำกัด
๗๕๕,๗๙๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๗๘/25๖๐
3 กรกฏำคม

25๖๐

7 เลนส์แก้วตำเทยีมชนิดนิ่มพบัได้ แบบใส
 จ ำนวน 1,200 กล่อง

3,217,320 3,217,320 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
3,216,000 บำท
2.บริษทั อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย
 จ ำกัด
3,217,200 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
3,216,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๘๐/25๖๐
๓ กรกฎำคม

25๖๐

๘ ตัวกรองเลือด Low flux  จ ำนวน 4,500 อัน 1,917,000 1,917,000 สอบรำคำ 1. บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ำกัด
1,854,000 บำท
๒. บริษทั อีออนเมด จ ำกัด
1,885,500 บำท
๓. บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกัด
1,891,575 บำท
๔. บริษทั กฤตพร เทรดด้ิง จ ำกัด 
1,899,000 บำท

บริษทั เฟรซีเนียส เมดิคอล
 แคร์ จ ำกัด

1,854,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๘๖/25๖๐
๖ กรกฎำคม

25๖๐

9 วัสดุหำ้มเลือดบนพื้นผิวตัดของกระดูกชนิดไม่ละลำย
 ขนำด 2.5 กรัม จ ำนวน 100 กล่อง

155,600 155,600 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
153,๐๐๐ บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
155,๐๐๐ บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
153,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

10 วัสดุผูกสำยสะดือ จ ำนวน 100 กล่อง 58,200 58,200 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
57,5๐๐ บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
58,000 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
57,5๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

11 วัสดุเย็บแผลแบบถักผลิตจำกสำรสังเครำะหช์นิด
ละลำยได้ เคลือบด้วยสำรต่อต้ำนแบคทเีรีย 

จ ำนวน 120 โหล

219,360 219,360 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
216,000 บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
218,400 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
216,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐



12 วัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลำยที่ท ำจำกวัสดุ
สังเครำะห ์Poly Glactin No.3/0 75 cm. (ขนำด 

20 มม.) จ ำนวน 100 กล่อง 

139,000 139,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
137,500 บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
138,000 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
137,500 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

13 วัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลำยที่ท ำจำกวัสดุ
สังเครำะห ์Poly Glactin No.3/0 75 cm. (ขนำด 

60 มม.) จ ำนวน 100 กล่อง

211,700 211,700 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
209,000 บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
210,000 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
209,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

14 วัสดุเย็บแผลไม่ละลำยแบบถักท ำจำกวัสดุสังเครำะห์
โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยโพลีบวิทเีรต No.2/0 75 

cm.  (ขนำดเข็ม 17 มม.) จ ำนวน 20 กล่อง

871,200 871,200 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
866,000 บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
871,000 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
866,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

15 วัสดุเย็บแผลไม่ละลำยแบบถักท ำจำกวัสดุสังเครำะห์
โพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยโพลีบวิทเีรต No.2/0 75 

cm  (ขนำดเข็ม 21 มม.) จ ำนวน 100 กล่อง

1,753,600 1,753,600 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
1,735,000 บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
1,750,000 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
1,735,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

16 วัสดุเย็บแผลไม่ละลำยแบบถักท ำจำกวัสดุสังเครำะห์
โพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยโพลีบวิทเีรต จ ำนวน 60 

โหล

1,051,440 1,051,440 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
1,041,000 บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
1,050,000 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
1,041,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

17 แผ่นปอ้งกันกำรบำดเนื้อเยือ่ของเส้นไหม จ ำนวน 90
 กล่อง

1,661,310 1,661,310 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
1,642,500 บำท
2. บริษทั เอช บ ีดับเบิ้ลยู จ ำกัด
1,660,500 บำท

บริษทั เกอไทท ์จ ำกัด
1,642,500  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๙๒/25๖๐
๒๐ กรกฎำคม

25๖๐

18 จ้ำงปรับปรุงส ำนักงำนSTEMIอำคำรสงฆ์อำพำธ ชั้น3
 ตำมแบบเลขที่ 42/58

119,600 119,600 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนโควจิงฮง เสนอรำคำ 119,000 
บำท   
2.ร้ำนทรัพย์รุ่งวรรณ เสนอรำคำ 
119,400 บำท 
3.ร้ำนฐำนะเจริญ เสนอรำคำ 119,500 
บำท

ร้ำนโควจิงฮง เสนอรำคำ 
119,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

204/2560 
ลว.3 ก.ค.
2560



19 จ้ำงเหมำซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง
ปรับอำกำศขนำด350,000BTU
จ ำนวน  ๑  เคร่ือง ติดตต้ัง ณ หอ้ง
ผู้ปว่ยหนักอำยุรกรรม1ทศิเหนือ

         183,650          183,650 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนวัฒนำแอร์ เสนอรำคำ
  ๑๘๓,๖๕๐ บำท
2. ร้ำนมนตรีแอร์ เสนอรำคำ 
 ๑๘๙,๗๕๐ บำท

ร้ำนวัฒนำแอร์ เสนอรำคำ 
 180,000บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

206/2560 
ลว.12ก.ค.60

20 จ้ำงปรับปรุงผนังหอ้งน้ ำ อำคำร 
50พรรษำฯชั้น2 ตำมแบบเลขที่
003/59

         161,000          161,500 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนเอ-อำร์ อุบล เสนอรำคำ 161,000
 บำท   
2.ร้ำนโควจิงฮง เสนอรำคำ 161,300 
บำท
3.ร้ำนรุ่งวรรณ เสนอรำคำ 161,500 บำท

ร้ำนเอ-อำร์  อุบล เสนอ
รำคำ 161,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

209/2560 
ลวท. 25ก.ค.

60

 














