
ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลอืกและรำคำทีต่ก
ลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
สญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของ
แถม

ประหยดัได้

    1 น ้ำยำและอปุกรณ์ส้ำหรับตรวจ Blood gas           6,580,000         6,580,000  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ้ำกดั 4,340,000 บำท
2. บริษทั เมดิทอป จ้ำกดั 
5,845,000 บำท
3. บริษทั เมดิคอล ซำนย์ เซอร์วิส 
จ้ำกดั 6,510,000 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ำกดั 4,340,000 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

269/2562
ลว. 2 เมษำยน 2562

   2,240,000

    2 ข้อสะโพกเทยีมชนิดไมม่เีบำ้ แบบไบโพล่ำร์
ชนิดไมม่ซีีเมนต์ (Bipolar cementless)

            686,000            686,000  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

1. บริษทั ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศ
ไทย) จ้ำกดั690,000 บำท
2. บริษทั วิลแฮล์ม ฟำร์มำซูติคอล 
จ้ำกดั 686,000 บำท

บริษทั วิลแฮล์ม ฟำร์มำซูติคอล 
จ้ำกดั 686,000 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

271/2562
ลว. 4 เมษำยน 2562

       34,300

    3 ข้อสะโพกเทยีมชนิดไมม่เีบำ้ แบบไบโพล่ำร์
ชนิดมซีีเมนต์ (Bipolar Cemented)

            343,000            343,000  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

1. บริษทั ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศ
ไทย) จ้ำกดั 345,000 บำท
2. บริษทั วิลแฮล์ม ฟำร์มำซูติคอล 
จ้ำกดั 343,000 บำท

บริษทั วิลแฮล์ม ฟำร์มำซูติคอล 
จ้ำกดั 343,000 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

271/2562
ลว. 4 เมษำยน 2562

       34,300

    4 เครื องกระตุกหวัใจติดตำมสัญญำณชีพ             480,000            480,000  เฉพำะเจำะจง บริษทั อ ีฟอร์แอม เอม จ้ำกดั 
(มหำชน) 478,000 บำท

บริษทั อ ีฟอร์แอม เอม จ้ำกดั 
(มหำชน) 478,000 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

266/2562
ลว. 1 เมษำยน 2562

         2,000

    5 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตำ             138,000            138,000  เฉพำะเจำะจง บริษทั สเปซเมด จ้ำกดั 138,000 
บำท

บริษทั สเปซเมด จ้ำกดั 138,000 
บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

268/2562
ลว. 1 เมษำยน 2562

    6 เครื องช่วยหำยใจชนิดเคลื อนย้ำย 
(Transport ventilator)

            500,000            500,000  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

1. บริษทั โซวิค จ้ำกดั 498,000 บำท
2. บริษทั ออริเนเตอร์ จ้ำกดั 
500,000 บำท

บริษทั โซวิค จ้ำกดั 474,500 บำท มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

267/2562
ลว. 1 เมษำยน 2562

       52,000        25,500

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดือน เมษำยน ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสทิธิประสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลอืกและรำคำทีต่ก
ลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
สญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของ
แถม

ประหยดัได้

    7 เครื องกระตุกไฟฟ้ำหวัใจอตัโนมติัชนิดหอ้ง
เดียวทำ้ด้วยโลหะไททำเนียม

          1,799,000         1,799,000  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จ้ำกดั 1,790,000 
บำท

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิิค 
(ประเทศไทย) จ้ำกดั 1,700,500 
บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

285/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

      210,000        98,500

    8 เครื องมอืส้ำหรับผ่ำตัด (Twist Drill 
Flat,extra short 1.5 มม. PD)

          1,094,400         1,094,400  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

1. บริษทั ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลำย จ้ำกดั 1,080,000 บำท
2. หำ้งหุน้ส่วนจ้ำกดั ไทย อนิเตอร์
คอร์ป 1,091,520 บำท

บริษทั ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลำย
 จ้ำกดั 1,012,320 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

287/2562
ลว. 22 เมษำยน 2562

       82,080

    9 เครื องผลิตน ้ำบริสุทธ์ิส้ำหรับฟอกเลือดด้วย
เครื องไตเทยีม เลขครุภัณฑ์ 
6515-039-2510/0011/2559 ID:72271

              99,000             99,000  เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั วอเทค จ้ำกดั 97,000.04
 บำท
2. บริษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชั น 
จ้ำกดั 96,000  บำท

บริษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชั น จ้ำกดั 
96,000  บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

51/2562
ลว. 17 เมษำยน 2562

         3,000

   10 เครื องผลิตน ้ำบริสุทธ์ิส้ำหรับฟอกเลือดด้วย
เครื องไตเทยีม เลขครุภัณฑ์ 
6515-039-2510/0003/2551 ID:50218 
หมำยเลขเครื อง XI-100-0021-0001

              42,000             42,000  เฉพำะเจำะจง 1. บริษทั วอเทค จ้ำกดั 40,000 บำท
2. บริษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชั น 
จ้ำกดั 39,000  บำท

บริษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชั น จ้ำกดั 
39,000  บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

51/2562
ลว. 17 เมษำยน 2562

         3,000

   11 ถุงเกบ็เกล็ดโลหติ Aphaeresis kit           3,258,150         3,258,150  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

บริษทั เมดิกำร์แคร์ จ้ำกดั  
3,103,000 บำท

บริษทั เมดิกำร์แคร์ จ้ำกดั  
2,947,850 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

265/2562
ลว. 1 เมษำยน 2562

      155,150

   12 เกำ้อี กลมบนุวมหมนุได้ไมม่พีนักพิงไมม่ล้ีอ
ปรับระดับได้ 
 

              65,330             65,330  เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 
20,680 บำท 
2. บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 19,740 บำท

บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 19,740 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

273/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

       45,590

   13 โต๊ะประชุมพับขำได้ขนำด 1.20 เมตร               14,003             14,003  เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
10,450 บำท
2. บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 10,120 บำท

บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 10,120 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

273/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

         3,883



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลอืกและรำคำทีต่ก
ลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
สญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของ
แถม

ประหยดัได้

   14 โต๊ะประชุมพับขำได้ขนำด 1.50 เมตร                4,140               4,140  เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
3,000 บำท
2. บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 2,940 บำท

บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 2,940 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

273/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

         1,200

   15 โต๊ะประชุมพับขำได้ขนำด 1.80 เมตร               14,800             14,800  เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
10,000 บำท
2. บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 9,800 บำท

บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 9,800 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

273/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

         5,000

   16 โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 1 เมตร               12,500             12,500  เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
9,950 บำท
2. บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 12,000 บำท

ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
9,950 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

274/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

         2,550

   17 โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 1.20 เมตร               43,200             43,200  เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
36,640 บำท
2. บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 48,000 บำท

ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
36,640 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

274/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

         6,560

   18 โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 1.50 เมตร               25,900             25,900  เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
23,100 บำท
2. บริษทั เจริญใจดี เทรดดิ ง 1988 
จ้ำกดั 30,100 บำท

ร้ำนตั งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ บำท 
23,100 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

274/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

         2,800

   19 โคมไฟผ่ำตัด LED ชนิด 3 โคม พร้อมชุด
ถ่ำยทอดสัญญำณ

          2,500,000         2,500,000  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

1. บริษทั ทแีอนด์ท ีเอน็จิเนีย เทรด
ดิ ง จ้ำกดั 2,480,000 บำท
2. บริษทั ซีไนน์ เมดิค จ้ำกดั 
2,500,000 บำท

บริษทั ทแีอนด์ท ีเอน็จิเนีย เทรดดิ ง
 จ้ำกดั 2,350,000 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

272/2562
ลว. 11 เมษำยน 2562

      150,000

   20 เครื องจี ไฟฟ้ำ             800,000            800,000  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

1. บริษทั ฟำโวริกำ จ้ำกดั 773,000
 บำท
2. บริษทั ดีซีเอช ออริกำ (ประเทศ
ไทย) จ้ำกดั 800,000 บำท

บริษทั ฟำโวริกำ จ้ำกดั 750,000 
บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

286/2562
ลว. 19 เมษำยน 2562

       25,000        50,000



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลอืกและรำคำทีต่ก
ลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลอืกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
สญัญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของ
แถม

ประหยดัได้

   21 ตลับบรรจุเย็บตัดต่อล้ำไส้แบบตรง TCR 75
 มม.

            269,640            269,640  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ้ำกดั 269,640 บำท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ้ำกดั 256,158 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

288/2562
ลว. 30 เมษำยน 2562

    64,039.50        13,482

   22 ตลับบรรจุเย็บตัดต่อล้ำไส้แบบตรง TRT 75 
มม.

            240,750            240,750  ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ้ำกดั 240,750 บำท

บริษทั จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน 
(ไทย) จ้ำกดั 228,712.50 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

288/2562
ลว. 30 เมษำยน 2562

       60,990    12,037.50

   23 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องเอกซเรย์ทั วไปขนำด
มำกกว่ำ 500 mA

            280,000            280,000  เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน่ส่วนจ้ำกดั เมค็เทค็ โซลูชั น 
280,000 บำท

หำ้งหุน่ส่วนจ้ำกดั เมค็เทค็ โซลูชั น 
260,000 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

54/2562
ลว. 8 พฤษภำคม 

2562

       20,000

   24 จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยใน
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์,คลินิกหมอ
ครอบครัวทำ่วังหนิและบำ้นพักเจ้ำหน้ำที  
(บำ้นพักโพนเปำ้) ระยะเวลำ 1 ปี

          5,245,200         5,245,200  เฉพำะเจำะจง องค์กำรสงเครำะหท์หำรผ่ำนศึก 
5,245,200 บำท

องค์กำรสงเครำะหท์หำรผ่ำนศึก 
5,245,200 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำเพียงรำย

เดียว

52/2562
ลว. 30 เมษำยน 2562

   25 จ้ำงปรับปรุงลำนจอดรถทำงเข้ำ-ออก 
ด้ำนข้ำงถังออกซิเจนเหลว ตำมแบบเลขที  
062/62

            486,065            486,065  เฉพำะเจำะจง 1. หำ้งหุน้ส่วนจ้ำกดั ไอดูกรีน 
แอนด์ เอน็จิเนียริ ง 486,064.51 บำท
2. หำ้งหุน้ส่วนจ้ำกดั สยำมซีวิล 
(2009) 510,514.01 บำท
3. บริษทั เอเชีย คอนเซอร์ จ้ำกดั 
550,302.05 บำท

หำ้งหุน้ส่วนจ้ำกดั ไอดูกรีน แอนด์ 
เอน็จิเนียริ ง 483,000 บำท

มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

49/2562
ลว. 2 เมษำยน 2562

         3,064

   26 จ้ำงปรับปรุงถังเกบ็น ้ำชั นดำดฟ้ำ ตึกวิชิต 
ตำมแบบเลขที  007/60

            416,400            416,400  เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำนโควจิงฮง 415,800 บำท
2. ร้ำนฐำนะเจริญ 416,100 บำท
3. ร้ำนเอ-อำร์ อบุล  416,400 บำท

ร้ำนโควจิงฮง 414,000 บำท มคุีณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต ำ้สุด

50/2562
ลว. 4 เมษำยน 2562

         2,400


