
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

     1 ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ 
จ านวน 1 ระบบ

             700,000            660,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ซี.โอ.เอ็ม โพรเกรซิฟ 1959 
จ ากัด เสนอรายละเอียดไม่ถูกต้อง
2. บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรืเมชั่น จ ากัด
 เสนอราคา 659,500 บาท

บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรืเมชั่น 
จ ากัด เสนอราคา 654,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาถูกต้องเพียง
รายเดียว

220/2562
ลว. 4 กุมภาพันธ ์2562

      218,000         46,000

     2 ไส้เคร่ืองมือตัดเย็บล าไส้อัตโนมัติแบบ
โค้ง

             749,000            749,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 749,000 บาท

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด เสนอราคา 711,550 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

225/2562
ลว. 5 กุมภาพันธ ์2562

        71,155         37,450

     3 เคร่ืองผลิตสุญญากาศ อาคารหม่อม
เจยีงค า (อาคารพยาธ)ิ 

           1,263,670          1,263,670 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุธร เอ็นจเินียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย 1,255,000 บาท
2. บริษัท อาร์.แฮงค์ ซัพพลาย จ ากัด 
1,260,000  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุธร เอ็นจเินียร่ิง
 แอนด์ ซัพพลาย 1,255,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

228/2562
ลว. 11 กุมภาพันธ ์

2562

         8,670

     4 ตัวกรองเลือด Low Flux            1,771,600          1,771,600 ประกวดราคา 
e-bidding

 เสนอรายละเอียดไม่ถูกต้อง  3 ราย
1. บริษัท เมดิทอป
2. บริษัท เอชดี เมดิคอล จ ากัด 
3. บริษัท ทีเคเอ็น ซัพพลาย (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด เสนอราคา 1,651,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาถูกต้องเพียง
รายเดียว

227/2562
ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562

        82,560       120,400

     5 เคร่ืองตรวจสรีรวทิยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิด
สร้างภาพ

         16,000,000        16,000,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จ ากัด 
10,498,500 บาท
2. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอนห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด 11,500,000 บาท

บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จ ากัด 
10,498,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

229/2562
ลว. 12 กุมภาพันธ ์

2562

      100,000     5,501,500

     6 อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัความอิ่มตัว
ออกซิเจนพร้อมชีพจร ส าหรับทารก
และเด็ก

             600,000            600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด 600,000
 บาท
2. บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล จ ากัด 
600,000 บาท

บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล จ ากัด 
570,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

231/2562
ลว. 14 กุมภาพันธ ์

2562

        30,000

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดือน กุมภำพันธ ์ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดือน กุมภำพันธ ์ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี

     7 เคร่ืองส่องไฟเด็กตัวเหลือง (Photo)               600,000            600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ไอดีเอสเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย จ ากัด) 598,000 บาท
2. บริษัท เมดิคอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่
 จ ากัด 600,000 บาท

บริษัท ไอดีเอสเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย จ ากัด) 598,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

232/2562
ลว. 14 กุมภาพันธ ์

2562

      115,000          2,000

     8 เคร่ืองให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็ก 
(Radiant Warmer)

             450,000            450,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ไอดีเอสเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย จ ากัด) 448,500 บาท
2. บริษัท เมดิคอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่
 จ ากัด  450,000  บาท

บริษัท ไอดีเอสเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย จ ากัด) 448,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

232/2562
ลว. 14 กุมภาพันธ ์

2562

 150,000 1,500 

     9 เตียงผู้ป่วยควบคุมการท างานด้วย
ระบบไฟฟ้า พร้อมระบบชั่งน  าหนัก

             245,000            245,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 245,000 
บาท

บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 
245,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

230/2562
ลว. 13 กุมภาพันธ ์

2562

   10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรพร้อมจอกราฟฟิกเด็ก
เล็ก

             187,250            187,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 
187,250 บาท

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด
 177,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

33/2562
ลว. 13 กุมภาพันธ ์

2562

        10,250

   11 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิด
กระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับ
อัตราการเต้นอัตโนมัติ

           2,400,000          2,400,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 2,391,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด 2,400,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 2,391,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

233/2562
ลว. 15 กุมภาพันธ ์

2562

      318,800          9,000

   12 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิด
กระตุ้นหัวใจห้องเดียว ปรับอัตราการ
เต้นอัตโนมัติ

           2,400,000          2,400,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 2,382,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด 2,400,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 2,382,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

233/2562
ลว. 15 กุมภาพันธ ์

2562

        18,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดือน กุมภำพันธ ์ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี

   13 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ 
พร้อม Rate Responsive

           3,560,000          3,560,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 3,552,000 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด 3,560,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 3,552,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

233/2562
ลว. 15 กุมภาพันธ ์

2562

         8,000

   14 สายเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
พร้อม rate Responsive

           1,780,000          1,780,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 1,774,000 บาท
2. บริษัท ดีวเีอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด 1,780,000 บาท

 บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 1,774,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

233/2562
ลว. 15 กุมภาพันธ ์

2562

         6,000

   15 สายเคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร            1,888,000          1,888,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 1,856,000 บาท

2. บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 

จ ากัด 1,880,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด 1,856,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

233/2562
ลว. 15 กุมภาพันธ ์

2562

        46,400         32,000

   16 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อ

ประกอบการศึกษาของศูนย์

แพทยศาสตร จ านวน ๔ รายการ

1. กล้องถ่ายภาพ

2. Powermixer

3. ไมโครโฟนชนิดมีสาย

4. ไมโครโฟนไร้สาย

             499,000            499,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซีซี คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จ ากัด 

494,250 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลรุ่งเรืองอุปกรณ์ 

499,000 บาท

บริษัท ซีซี คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม 
จ ากัด 494,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

234/2562
ลว. 18 กุมภาพันธ ์

2562

         4,750

   17 จา้งท าชั นวางยาสแตนเลส จ านวน 12
 ชุด

             500,000            500,000 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไซกา เมดิค จ ากัด 468,000 บาท
2. หจก. บุญโขง 438,000 บาท

หจก. บุญโขง 438,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

036/2562
ลว. 18 กุมภาพันธ ์

2562

        62,000

   18 รถขับเคล่ือนไฟฟ้าชนิดนั่งขับส าหรับ
คลังยา

             300,000            300,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 300,000 บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
280,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

226/2562
ลว. 6 กุมภาพันธ ์2562

        20,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดือน กุมภำพันธ ์ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี

   19 เช่าอุโมงซักผ้าเพื่อใช้ในงานซักฟอก            9,600,000          9,600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลวพัพลาย จ ากัด 
9,527,000 บาท

บริษัท เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลวพัพลาย 
จ ากัด 9,492,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

235/2562
ลว. 18 กุมภาพันธ ์

2562

      108,000

   20 เคร่ืองสแกนภาพรังสีเอกซเรย์ทาง  
ทันตกรรมระบบดิจติอลจ านวน ๑ 
เคร่ือง

             485,000            485,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซี เดนทอล อิควปิเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด  485,000 บาท

บริษัท เอสซี เดนทอล อิควปิเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 460,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

236/2562
ลว. 18 กุมภาพันธ ์

2562

        25,000

   21 จา้งติดตั งราวกันตกและแผงบังแดด
อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 
ชั น 2-10

           1,287,100          1,287,100 ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรารัตน์ 2015 เอ็นจิ
เนียร่ิง 950,000 บาท
2. หจก. อุบลไพศาล 1,081,000 บาท
3. หจก. กิจศิริวฒิุ 1,126,000 บาท
4. หจก. ย.ยักษ์ วศิวกรรม 1,129,000 
บาท
5. หจก. ปาริชาต 017 บิวท์  1,166,300 
บาท
6. บริษัท ช้างล าดวน วศิวกรรม จ ากัด 
1,170,072 บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุริยาขนส่งอุบล 
1,282,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรารัตน์ 2015 
เอ็นจเินียร่ิง 950,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

031/2562
ลว. 1 กุมภาพันธ ์2562

      337,100

   22 จา้งเหมาซ่อมตู้ควบคุมการจา่ย
กระแสไฟฟ้า (Capacitor bank)

             175,000              17,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
175,000.64 บาท

บริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 
170,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

37/2562
ลว. 22 กุมภาพันธ ์

2562

         5,000

   23 จา้งเหมาซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข่า              340,000            340,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 340,000 บาท บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 329,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

35/2562
ลว. 18 กุมภาพันธ ์

2562

        11,000



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดือน กุมภำพันธ ์ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี

   24 สายสวนหัวใจตรวจโดยการฉีดสี            1,680,000          1,680,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย 
1,680,000 บาท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย 1,596,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

241/2562
ลว. 27 กุมภาพันธ ์

2562

      159,600         84,000

   25 สายสวนหลอดเลือดหัวใจแก้ไขอุดตัน
ด้วยการดูดล่ิมเลือด

           4,392,000          4,392,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด 4,392,000 
บาท

บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด 
4,392,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

240/2562
ลว. 27 กุมภาพันธ ์

2562

      234,754

   26 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบใส            3,216,000          3,216,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด 
3,204,000 บาท

บริษัท อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด
 3,055,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

242/2562
ลว. 27 กุมภาพันธ ์

2562

      153,760       160,800

   27 เคร่ืองตรวจการท างานของหัวใจโดย
ใช้คล่ืน

             347,000            347,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิโนเวชั่นส์ จ ากัด 347,000  บาท บริษัท อิโนเวชั่นส์ จ ากัด 340,000
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

34/2562
ลว. 13 กุมภาพันธ ์

2562

         7,000

   28 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
 ขาวด า ชนิด Netbook แบบที่ 1

             337,010            337,010 ประกวดราคา 
e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า โอเอ แอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี 337,010 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า โอเอ 
แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 337,010 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

246/2562
ลว. 28 กุมภาพันธ ์

2562

   29 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
 ขาวด า ชนิด Netbook แบบที่ 2

               17,960              17,960 ประกวดราคา 
e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า โอเอ แอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี 17,960 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล  าฟ้า โอเอ 
แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 17,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

246/2562
ลว. 28 กุมภาพันธ ์

2562

   30 กล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตชนิด
วดีีโอสโคปแบบโค้งงอส่วนปลาย

       1,338,525.00      1,338,525.00 ประกวดรำคำ
 e-bidding

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 
1,290,000 บาท

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 1,229,720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

245/2562
ลว. 28 กุมภาพันธ ์

2562

      108,805

   31 ตู้ปลอดเชื อ          400,000.00        400,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์ 390,000
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์ 
390,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

 247/2562
ลว. 28 กุมภาพันธ ์

2562

    10,000.00



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดือน กุมภำพันธ ์ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี

   32 เคร่ืองบ าบัดด้วยออกซิเจนอัตราการ
ไหลสูง ชนิดปรับความเข้มข้น 
ออกซิเจนได้พร้อมอุปกรณ์

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

1. บริษัท สไปโรเมด 1,000,000 บาท
2. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทสไทย) จ ากัด 
1,020,000 บาท
3. บริษัท ไพส์ซิล เมดิคอล จ ากัด 
1,040,000 บาท

บริษัท สไปโรเมด 988,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

 243/2562
ลว. 28 กุมภาพันธ ์

2562

    50,000.00     12,000.00

   33 จา้งเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ
ผู้ป่วย อาคาร 50 พรรษาฯ ชั น 5 
อาคาร 50 พรรษาฯ ชั น 5 ตามแบบ
เลขที่ 56/61

             190,600            190,600 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลเลิศไพศาล 
189,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิทธอิุบล 210,000 
บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตติกาก่อสร้าง 
224,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลเลิศไพศาล 
189,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

32/2562
ลว. 1 กุมภาพันธ ์2562

         1,600

   34 ขวดบรรจอุาหารเลี ยงเชื อส าหรับผู้ใหญ่            1,655,000          1,655,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,655,000 
บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
1,572,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาเพียงราย

เดียว

 238/2562
ลว. 18 กุมภาพันธ ์

2562

    27,513.50         82,800

   35 ชุดน  ายาตรวจจ าแนกชนิดของเชื อ 
Mycobacterium spp.

       1,191,600.00      1,191,600.00 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 1,183,680 บาท
2. บริษัท เมดเทค โซลูชั่นส์ จ ากัด 
1,191,600 บาท

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 1,183,680 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 244/2562
ลว. 28 กุมภาพันธ ์

2562

      118,368          7,920

   36 ชุดตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ            1,876,000          1,876,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป จ ากัด 1,876,000 บาท
2. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด 
1,904,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด 1,876,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด

 239/2562
ลว. 26 กุมภาพัฯธ ์

2562

      225,120


