
ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

     1 จา้งปรับปรุงส านักงานอายรุกรรม 

อาคารอายรุกรรม ชั้น 7 ตามแบบ 

เลขที่ 019/59

           1,948,400        1,948,400  ประกวดราคา e-bidding 1. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลเลิศ

ไพศาล เสนอราคา 1 ,935,300

 บาท

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด บุญฟ้า

พัฒนา เสนอราคา 1,945,400 

บาท

3. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สณัฐพงศ์ 

เสนอราคา  1,948,394 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบล

เลิศไพศาล เสนอราคา   

 1,935,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

001/2561

ลว. 12 ตุลาคม 2560

     2 ชุดน้ ายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ            5,980,000        5,980,000  ประกวดราคา

e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป จ ากัด เสนอ

ราคา 5,980,000 บาท

2. บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด

 เสนอราคา 6,130,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด 

เสนอราคา 5,980,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

001/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

      717,600

     3 หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัด

หลอดเลือดแดงใหญ่แบบเส้นตรง 

Gelweave straight graft

             717,000          717,000 ประกวดราคา

e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 

717,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 717,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

002/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

      119,500

     4 หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัด

หลอดเลือดแดงใหญ่แบบแยกสอง

ทาง Gelweave bifurcate graft

             598,000          598,000 ประกวดราคา

e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 

598,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 598,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

002/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

      149,500

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดอืน ตลุำคม ป ี 2560  (งำนจดัซ้ือ)
โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

     5 หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัด

หลอดเลือดส่วนปลาย ชนิด ePTFE 

Ring Vascular Graft

             680,400          680,400 ประกวดราคา

e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 

680,400 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 680,400 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

002/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

        60,480

     6 หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัด

หลอดเลือดส่วนปลายชนิดมีวงแหวน

 PTFE Ring Vascular Graft

             380,000          380,000 ประกวดราคา

e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 

380,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

เสนอราคา 380,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

002/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

        76,000

     7 สายสวนหลอดเลือดด า หรือหลอด

เลือดแดงทางสายสะดือ ชนิด PVC 

(PVC Umbilical Catheter) 3.5 

Fr,37 cm.

             144,000          144,000 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย๗ จ ากัด เสนอราคา 

144,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย๗ จ ากัด 

เสนอราคา 144,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

003/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

     8 สายสวนหลอดเลือดด า หรือหลอด

เลือดแดงทางสายสะดือ ชนิด PVC 

(PVC Umbilical Catheter) 5 

Fr,37 cm.

             144,000          144,000  ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย๗ จ ากัด เสนอราคา 

144,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย๗ จ ากัด 

เสนอราคา 144,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

003/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

     9 หลอดเลือดเทียมส าหรับการผ่าตัด

หลอดเลือดส่วนปลาย ชนิด PTFE 

Vascular Graft ขนาด 40 cm.

           1,510,000        1,510,000 ประกวดราคา

e-bidding

บริษัท ทีเควนั เมดิคอล เสน

ราคา 1,505,000 บาท

บริษัท ทีเควนั เมดิคอล 

เสนราคา 1,505,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

004/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

        45,150

   10 ตู้เยน็ขนาด 5.2 คิว จ านวน 25 ตู้              112,475          112,475 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลฯ

แสงถาวรอีเล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 112,475 บาท 

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลคอม

เวลิด์ เสนอราคา 117,250 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบล

ฯแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์-

ไฟฟ้า เสนอราคา 

112,475 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

005/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   11 ทีวสีี LED ขนาด 32 นิ้ว              197,250          197,250 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลฯแสง

ถาวรอีเล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า เสนอ

ราคา 197,250 บาท 

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลคอม

เวลิด์ เสนอราคา 223,720 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบล

ฯแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์-

ไฟฟ้า เสนอราคา 

197,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาเพียง

รายเดียว

005/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

   12 พัดลมโคจร 16 นิ้ว              447,500          447,500 เฉพาะเจาะจง 1.  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลฯ

แสงถาวรอีเล็คโทนิคส์-ไฟฟ้า 

เสนอราคา 447,500 บาท 

2. ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบลคอม

เวลิด์ เสนอราคา 497,500 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อุบล

ฯแสงถาวรอีเล็คโทนิคส์-

ไฟฟ้า เสนอราคา 

447,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

006/2561

ลว. 16 ตุลาคม 2560

   13 เคร่ืองวดัออกซิเจนแบบพกพา 

จ านวน 14 เคร่ือง

             210,000          210,000  ตกลงราคา 1.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

210,000 บาท

2.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด อินเตอร์    

 เมดิคอล กรุ๊ป

224,000 บาท

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

    ซิสเต็มส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

210,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

007/2561

16 ตุลาคม 2560

   14 เคร่ืองผลิตอากาศทางการแพทย ์

ขนาด 20 แรงม้า จ านวน 1 ชุด

           1,605,000        1,605,000  ประกวดราคา(e-bidding) 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วสุธร       

  เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย

1,498,000 บาท

2ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบสท์ เมดิ

คอล (แพร่)

1,605,000 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วสุธร 

    เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย 1,498,000 

บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

008/2561

16 ตุลาคม 2560

     107,000



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รบัคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญำ
หรอืข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรอืจ้ำง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

   15 เคร่ืองผลิตสูญญากาศทางการแพทย์

 ขนาด 5.5 Kw (7.5 แรงม้า)   

จ านวน  1  เคร่ือง

             952,300          952,300  ประกวดราคา (e-bidding) 1.ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วสุธร       

  เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย

470,800 บาท

2ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เบสท์ เมดิ

คอล (แพร่)

952,000 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วสุธร 

    เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ 

ซัพพลาย 470,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

008/2561

16 ตุลาคม 2560

     481,500

   16 1. ตู้เหล็กแบบบานกระจกเล่ือน

2. ตู้เหล็กแบบบานทึบเล่ือน 4 ฟุต

            4,100.00          4,100.00  เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอรืนิเจอร์ 

เสนอราคา 4,100 บาท

ร้าน ต้ังซุ่นเส่งเฟอรืนิ

เจอร์ เสนอราคา 4,100

 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

PR61010017

ลว. 20 ตุลาคม 2560

   17 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ            89,400.00        89,400.00  เฉพาะเจาะจง 

(ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

89,400 บาท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ ราคาที่ซ้ือ 

89,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็น

ผู้เสนอราคาต่ าสุด

PR61010035

ลว. 25 ตุลาคม 2560


