
ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

๑ การผ่าตัดหวัใจชนดิเปดิโดยใช้เคร่ืองปอดหวัใจเทยีม ใน
รายการชุดปอดเทยีมส าหรับเคร่ืองช่วยการท างานหวัใจ
และปอด

        750,000.00         750,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั 712,500
 บาท

 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั 
712,500 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว 120/2563

ลว.3 มกราคม 2563

๒ ครุภณัฑ์การแพทยใ์นรายการตัวรีดสายถุงเลือดอัตโนมัติ 
จ านวน 2 ตัว

        130,000.00         130,000.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอ็มมีเนน้ซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่  130,000  บาท

 บริษัท เอ็มมีเนน้ซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
(ส านกังานใหญ)่  130,000  บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

       121/2563         
 ลว. 9 มกราคม 2563

๓ เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ ของศูยแ์พทยฯ์         175,000.00         175,000.00  เฉพาะเจาะจง  1.หจก.วารินทร์นพรัตน ์ 37,900 บาท          
2.ร้านไฮเทค (ส านกังานใหญ)่  38,000 บาท   
3.หจก.ล  าฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอร่ี 35,000

 .หจก.ล  าฟ้า โอเอ แอนด์สเตชั่นเนอร่ี    
35,000  บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

       122/2563         
 ลว. 9 มกราคม 2563

๔ วัสดุการแพทย ์เพือ่ใช้ในหอ้งตรวจสวนหวัใจและหลอดเลือด
 ในรายการสายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดหวัใจตีบด้วย
ขดลวดเคลือบยา

     9,285,000.00      9,285,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั 
9,285,000 บาท

 บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั 
8,820,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว         123/2563         

   ลว. 13 มกราคม 2563

๕ จ้างเหมาซ่อมกล้องผ่าตัดยีห่อ้ ZEISS ID: 47780 เลข
ครุภณัฑ์   6515-021-2003/0004/2553 ของ OR พยาธิชั น
 5

        202,636.60         200,000.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากดั 202,636.60  บาท  บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากดั 200,000  บาท มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว         021/2563         

 ลว.15 มกราคม 2563

๖ สายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วย
ขดลวดหุม้กราฟต์ส าหรับการฉีดสี จ านวน ๔๐ ชุด

     3,860,000.00      3,860,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  3,860,000
 บาท

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  
3,860,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

        124/2563         
 ลว.16 มกราคม 2563

๗ สายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน
ชนดิทนแรงดันสูง (High Pressure PTA Balloon 
Catheter) จ านวน ๒๙๐ ชุด

     4,901,000.00      4,901,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  4,655,950
 บาท

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  
4,655,950 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

        124/2563         
 ลว.16 มกราคม 2563

๘ สายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วย
บอลลูน PTA Balloon ๐.๐๑๔" พร้อมอุปกรณ์พอง
บอลลูนจ านวน ๕๐ ชุด

        700,000.00         700,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  700,000 
บาท

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  700,000
 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

        124/2563         
 ลว.16 มกราคม 2563

๙ สายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วย
บอลลูน PTA Balloon ๐.๐๑๘" พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน
 จ านวน ๓๐ ชุด

        420,000.00         420,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  420,000 
บาท

 บริษัท โกลบอล วี เมดิคอล จ ากดั  420,000
 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

        124/2563         
 ลว.16 มกราคม 2563

๑๐ เคร่ืองมือตรวจการได้ยนิระดับกา้นสมองและสมอง ASSR, 
VEMP, ABR จ านวน 1 เคร่ือง

     1,680,000.00      1,680,000.00  เงินบริจาค  บริษัท ออดิเมด จ ากดั 1,680,000 บาท  บริษัท ออดิเมด จ ากดั 1,680,000 บาท มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง
รายเดียว

        128/2563         
 ลว.16 มกราคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดอืน มกรำคม 2563

โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

๑๑ วัสดุการแพทย ์เพือ่ใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก 
ประเภทชุดโลหะดามกระดูกคอด้านหลัง (Poterior screws
 and rod for c-spine) จ านวน 5 รายการ

     4,117,500.00      4,117,500.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 
3,710,000 บาท

 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 
3,710,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

        129/2563         
 ลว.16 มกราคม 2563

๑๒
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตรวจอวัยะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่
สูงชนดิปริมาตร 4 มิติ ยีห่อ้ GE Health cear ID: 66402
  เลขครุภณัฑ์ 6525-006-0001/0013/2559  ของ
งาน OPD ฝากครรภ์

        156,872.00         156,872.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยอีี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จ ากดั  156,872   บาท

 บริษัท ยอีี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จ ากดั  148,160   บาท มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง

รายเดียว
        022/2563         
 ลว.17 มกราคม 2563

๑๓ แผ่นโลหะดามกระดูกชนดิมีหวัสกรูพยงุ (Lock plate) 
แบบปรับมุมองศาได้ (Variable angle,VA) ส าหรับระยางค์
ล่าง ชนดิ titanium จ านวน ๑๐๐ ชิ น

     1,400,000.00      1,400,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท  สคิปา จ ากดั 1,400,000 บาท  บริษัท  สคิปา จ ากดั 1,400,000 บาท
มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง

รายเดียว
        130/2563         
 ลว.17 มกราคม 2563

๑๔ สกรูยดึแผ่นโลหะชนดิหวัล็อก (Lock screw) จ านวน ๘๐๐
 ตัว

        960,000.00         960,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท  สคิปา จ ากดั 960,000 บาท  บริษัท  สคิปา จ ากดั 960,000 บาท มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง
รายเดียว

        130/2563         
 ลว.17 มกราคม 2563

๑๕ สกรูยดึกระดูกไม่มีเกลียวล็อค (cortex screw) จ านวน 
๑๐๐ ตัว

         30,000.00          30,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท  สคิปา จ ากดั 30,000 บาท  บริษัท  สคิปา จ ากดั 27,000 บาท มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง
รายเดียว

        130/2563         
 ลว.17 มกราคม 2563

๑๖ สกรูยดึแผ่นโลหะชนดิหวัล็อคแบบมีรู (cannulated 
locking screw) จ านวน ๔๐ ชิ น

         80,000.00          80,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท  สคิปา จ ากดั 80,000 บาท  บริษัท  สคิปา จ ากดั 80,000 บาท มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง
รายเดียว

        130/2563         
 ลว.17 มกราคม 2563

๑๗ สกรูยดึกระดูกชนดิมีรูสอดแกนน าทางโดยไม่มีหวัสกรู 
(Cannulated headless screw or Herbert screw) 
จ านวน ๔๐ ตัว

        240,000.00         240,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท  สคิปา จ ากดั 240,000 บาท  บริษัท  สคิปา จ ากดั 240,000 บาท
มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง

รายเดียว
        130/2563         
 ลว.17 มกราคม 2563

๑๘ เคร่ืองก าเนดิไอน  า 200 แรงม้า พร้อมติดตั ง จ านวน 1 
เคร่ือง

     4,500,000.00      4,500,000.00  เงินบริจาค  1. บริษัท เค.เอช.ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั   
4,500,000 บาท                                    2.
 บริษัท เจ.บ.ีอินดัสเตรียล แมชชีน จ ากดั     
5,500,000 บาท

 บริษัท เค.เอช.ท ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั   
4,400,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด         135/2563         
 ลว.20 มกราคม 2563

๑๙ วัสดุการแพทย ์เพือ่ใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก 
ประเภทชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนดิ (laminoplasty 
plate and screws) จ านวน ๒ รายการ

     1,140,000.00      1,140,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 1,140,000 บาท  บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั 1,074,000 บาท
มีคุณสมบติัถูกต้อง

ครบถ้วนเพียงรายเดียว
        136/2563         
 ลว.20 มกราคม 2563

๒๐ เคร่ืองผลักลมเข้าปอดเพือ่ช่วยหายใจ ส าหรับใช้กบั
ผู้ปว่ยหนกั จ านวน 1 เคร่ือง

        450,000.00         450,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 1. บริษัท ออมนแิคร์ จ ากดั 439,000 บาท     
2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอโอ เมดิคอลแอนด์    
ซัพพลาย 449,500 บาท

 บริษัท ออมนแิคร์ จ ากดั 435,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด         137/2563         
 ลว.21 มกราคม 2563



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

๒๑ วัสดุการแพทย ์เพือ่ใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก 
ประเภทชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนดิใส่ผ่าน pedicle 
ด้วยวิธี percutaneous ส าหรับการดามกระดูกสันหลัง
หลายระดับ (Multi-level percutaneous pedicular 
screw) จ านวน ๔ รายการ

     2,111,000.00      2,111,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากดั 2,111,000 บาท  บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากดั 1,731,020 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

        138/2563         
 ลว.21 มกราคม 2563

๒๒ วัสดุการแพทยท์ีใ่ช้ในหอ้งตรวจสวนหวัใจและหลอดเลือด 
ในรายการขดสายสวนเพือ่การขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 
ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ  า ทีม่ีความยาว ๓๒-๔๐ 
มิลลิเมตร

     9,992,400.00      8,910,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท โนวาเฮลท ์เทคโนโลยีส์่ จ ากดั 
8,910,000 บาท

 บริษัท โนวาเฮลท ์เทคโนโลยีส์่ จ ากดั 
8,910,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
        139/2563         
 ลว.22 มกราคม 2563

๒๓
สายสวนขยายลิ นหวัใจด้วยบอลลูนอินนเูอ้  จ านวน 4๐ ชุด

     2,432,000.00      2,432,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท เมดิทอป จ ากดั 2,432,000 บาท  บริษัท เมดิทอป จ ากดั 2,432,000 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

        140/2563         
 ลว.23 มกราคม 2563

๒๔
สายสวนเพือ่ตรวจภายในหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคล่ืน
เสียงสะทอ้นจ านวน ๑๐๐ ชุดๆ

     3,288,000.00      3,288,000.00
 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท เมดิทอป จ ากดั 3,288,000 บาท  บริษัท เมดิทอป จ ากดั 3,288,000 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

        140/2563         
 ลว.23 มกราคม 2563

๒๕ จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร(เตียง),บนัไดเล่ือน,ลิฟทส่์งของ
อาคาร 50 พรรษาฯ ยีห่อ้ HITACHI จ านวน 11 เคร่ือง

        190,000.00         190,000.00  เฉพาะเจาะจง  1.บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จ ากดั 190,000บาท      
   2. บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย)จ ากดั
275,000บาท

 บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จ ากดั 190,000
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด         023/2563         
 ลว.23 มกราคม 2563

๒๖

วัสดุหา้มเลือดบนพื นผิวตัดของกระดูกชนดิไม่ละลาย ขนาด
 ๒.๕ กรัม จ านวน 100 กล่อง

        153,000.00         153,000.00

 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 1. บรัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคาไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข                    2. 
บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากดั 
153,000 บาท

 บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั 153,000 บาท เสนอราคาได้ถูกต้อง

ตามเง่ือนไข เพียงราย
เดียว

        145/2563         
 ลว.6 กมุภาพันธ์ 2563

๒๗ วัสดุผูกสายสะดือ จ านวน 100 โหล          57,500.00          57,500.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากดั
 57,500 บาท

 บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั 57,500 บาท

มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง
รายเดียว

        145/2563         
 ลว.6 กมุภาพันธ์ 2563

๒๘
วัสดุเยบ็แผลแบบถักผลิตจากสารสังเคราะหช์นดิละลายได้ 
เคลือบด้วยสารต่อต้านแบคทเีรีย จ านวน 120 โหล

        216,000.00         216,000.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากดั
 216,000 บาท

 บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั 216,000 บาท

มีผู้ยืน่เสนอราคาเพียง
รายเดียว

        145/2563         
 ลว.6 กมุภาพันธ์ 2563



ล ำดบั
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือ
จ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

๒๙

วัสดุเยบ็แผลแบบเส้นใยถักชนดิละลายทีท่ าจากวัสดุ
สังเคราะห ์Poly Glactin No.๓/๐ ๗๕ cm. (ขนาด ๒๐ 
มม.) จ านวน 100 กล่อง

        137,500.00         137,500.00  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์

 1. บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั เสนอ
ราคาไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข                        
2. บริษัท เมดดิกา้ร์ จ ากดั เสนอราคาไม่ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข                                         3.
 บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) จ ากดั
 137,500 บาท

 บริษัท จอหน์สัน แอนด์ จอหน์สัน (ไทย) 
จ ากดั 137,500 บาท

เสนอราคาได้ถูกต้อง
ตามเง่ือนไข เพียงราย

เดียว

        145/2563         
 ลว.6 กมุภาพันธ์ 2563


