
 

 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 ซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้า 

380000 380000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ฟอร์ แอล 
เอม จำกัด (มหาชน) 

380,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท อี.ฟอร์ แอล เอม 
จำกัด (มหาชน) 

380,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

20/2562 

11 ตุลาคม 2562 

2 ซื้อเครื่องดมยาสลบ
ชนิด 3 ก๊าซพร้อม
เครื่องช่วยหายใจ  

10000000 900000 e-bidding บริษัท อี.ฟอร์ แอล 
เอม จำกัด (มหาชน) 

900,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท อี.ฟอร์ แอล เอม 
จำกัด (มหาชน) 

900,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

21/2562 

28 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แบบ สขร. 1 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

3 ซื้อเครื่องทดสอบ
สมรรถภาพการ
ทำงานของหัวใจ
ขณะออกกำลังกาย 

925,000 925,000 e-bidding บริษัท ออริจิเนเตอร์ 
จำกัด 

925,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท อี.ฟอร์ แอล เอม 
จำกัด (มหาชน) 

925,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

22/2562 

1 พฤศจิกายน 2562 

4 ซื้อน้ำยาตรวจแลบ 
42 รายการ 

21,071,420
.56 

21,071,420
.56 

e-bidding บริษัท พี.ซี.แอล.โฮ
ลดิ้ง จำกัด 

21,071,420.56 

บริษัท พี.ซี.แอล.โฮลดิ้ง 
จำกัด 

21,071,420.56 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

23/2562 

14 พฤศจิกายน 2562 

5 ซื้อกล้องส่องตรวจ
หลอดลมและปอด
ชนิดวีดีทัศน์ 

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด 
จำกัด 

450,000 

บริษัท เซนต์เมด จำกัด 

450,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

24/2562 

14 พฤศจิกายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

6 เครื่องดมยาสลบ
พร้อมเครื่องช่วย
หายใจ 

1,500,000 1,500,000 e-bidding บริษัท อี.ฟอร์ แอล 
เอม จำกัด (มหาชน) 

1,200,000 

บริษัท อี.ฟอร์ แอล เอม 
จำกัด (มหาชน 

1,200,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

25/2562 

12 ธันวาคม 2562 

7 ซื้อเครื่องช่วย
หายใจชนิด
ควบคุมด้วย
ปริมาตรและความ
ดัน 

900,000 900,000 e-bidding บริษัท โซวิค จำกัด 

800,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท โซวิค จำกัด 

800,๐๐๐.๐๐ 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

26/2562 

23 ธันวาคม 2562 

8 ซื้อเครื่องช่วย
หายใจชนิด
ควบคุมด้วย
ปริมาตรและความ
ดัน 

830,000 830,000 e-bidding บริษัท เจพีพี แคร์ 
จำกัด  

830,000 

บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด  

830,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

27/2562 

24 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

9 เครื่องตรวจการได้
ยินในเด็ก  1 
เครื่อง 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด 
จำกัด 

499,000 

บริษัท ออดิเมด จำกัด 

499,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

1/2563 

9 ม.ค. 63 

10 ซื้อเครื่องสลาย
ด้ามต้อกระจก 

25 เส้น 

2,000,000 2,000,000 E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จำกัด 

1,875,000 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 

1,875,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

2/2563 

14 ม.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

11 ซื้อกล่องใส่
เครื่องมือผ่าตัด  3 
รายการ 

493,000 493,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เค.เอสเอช 
จำกัด 

493,000 

บริษัท ดี.เค.เอสเอช 
จำกัด 

493,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

3/2563 

12 ก.พ. 63 

12 ซื้อเครื่องมือผ่าตัด
และศัลยกรรม  1 
ชุด 

400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เค.เอสเอช 
จำกัด 

400,000 

บริษัท ดี.เค.เอสเอช 
จำกัด 

400,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

4/2563 

25 ก.พ. 63 

13 ซื้อเครื่องติดตาม
การทำงานของ
หัวใจและสัญญาณ
ชีพ  4 เครื่อง 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีฟอร์แอ
ลเอม จำกัด  

499,000 

บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จำกัด  

499,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

5/2563 

25 ก.พ. 63 

14 ซื้อผ้าห่มลมร้อน  
4  เครื่อง 

349,676 347,676 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
จำกัด 

349,676 

บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด 

349,676 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

6/2563 

28 ก.พ. 63 

15 ซื้อเครื่องบำบัด
กล้ามเนื้อ 1 ครื่อง 

350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นราฟ-โนเนียส 
จก.350,000 

บ.เอ็นราฟ-โนเนียส จก. 

350,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

7/2563 

28 ก.พ. 63 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

16 ซื้อเตียงคนไข้ชั้น 
9 

20 เตียง 

499,704 499,704 เฉพาะเจาะจง ลันดาล (ไทยแลนด์) 
จำกัด 

499,704 

ลันดาล (ไทยแลนด์) 
จำกัด  

499,704 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

8/2563 

5 มี.ค. 63 

17 ซื้อเครื่องล้างไต
ทางช่องท้องเจริญ
กรุง  1 เครื่อง 

600,000 600,000 E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จำกัด 

600,000 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 

600,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

9/2563 

6 มี.ค. 63 

18 ซื้อเครื่องตรวจ
รักษาโรคทางจอ
ประสาทตา OCT 
จำนวน 1 เครื่อง 

3,600,000 3,600,000 E-bidding บริษัท ท็อปคอน 
จำกัด 

3,600,000 

บริษัท ท็อปคอน จำกัด 

3,600,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

10/2563 

19 มี.ค. 63 

19 ซื้อยา 
fluticasone 
furcatc spray 
27.5 mcg 
จำนวน 18,688 
ขวด 

4,279,178.24 4,279,178.24 E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จำกัด 

4,279,178.24 

 

 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 

4,279,178.24 

 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

11/2563  

30 มี.ค. 63 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

20 ซื้อเครื่องอัลตรา
ซาวด์ 6 หัวตรวจ 
จำนวน 1 ชุด 

4,500,000 4,500,000 E-bidding บริษัท อิโนเวชั่นส์  
จำกัด 

4,000,000 

บริษัท อิโนเวชั่นส์  จำกัด 

4,000,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

12/2563 

2 เมษายน 63 

21 ซื้อเครื่องตรวจการ
ได้ยินระดับก้าน
สมอง จำนวน 1 
เครื่อง 

499,000 499,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด 
จำกัด 

499,000 

บริษัท ออดิเมด จำกัด 

499,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

13/2563  

7 เมษายน 63 

 

22 ซื้อลิฟต์โดยสาร 
อาคารสนับสนุน 5 
ชั้น 

3,880,000 3,880,000 E-bidding บริษัท ไพโอเนียร์
ลิฟต์ จำกัด 

3,880,000 

บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟต์ 
จำกัด 

3,880,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

15/2563 

9 เมษายน 2563 

23 ซื้อยูนิตทันตกรรม 

 จำนวน 1 ชุด 

2700,000 270,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตภัณฑ์
ไทย จำกัด 

270,000 

บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย 
จำกัด 

270,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

14/2563 

9 เมษายน 63 

24 ชุดแปลงสัญญาณ
ภาพเอกซเรย์เป็น
ดิจิตอลชนิดไรส้าย 

จำนวน 1 เครื่อง 

850,000 850,000 E-bidding บริษัท ไอดีเอส เมดิ
คอล จำกัด 

850,000 

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล 
จำกัด 

850,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

16/2563 

22 เมษายน 63 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

25 ซื้อเครื่องมือตรวจ
โควิ จำนวน 7 
รายการ 

4,000,000 4,000,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยีน เอ็กซ์เซล
เลนซ์  จำกัด 

4,000,000 

บริษัท ยีน เอ็กซ์เซล
เลนซ์  จำกัด 

4,000,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

17/2563 

5 พฤษภาคม 63 

26 ซ้ือกล้องส่องตรวจ
กระเพาะอาหาร
และลำไส้เล็กส่วน
ต้นแบบคมชัดสูง
จำนวน 1 ชุด 

1,400,000 1,400,000 E-bidding บริษัท โอลิมปัส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1,400,000 

บริษัท โอลิมปัส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1,400,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

18/2563 

8 พฤษภาคม 63 

27 เลนส์แก้วตาเทียม
พับได้แบบเพลต
จำนวน  5000 
เลนส์ 

11,770,000 11,770,000 E-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 

11,690,000 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 

11,690,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

19/2563 

8 พฤษภาคม 63 

28 ซื้อเครื่องช่วยหาย
ใจความดันบวก 2 
ระดับ 

400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีพี แคร์ 
จำกัด 

400,000 

บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด 

400,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

20/2563  

18 พฤษภาคม 63 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

29 ซื้อชุดให้อากาศ
ผสมออกซิเจน
อัตราการไหลสูง 
จำนวน 2 ชุด 

4,000,000 4,000,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สโรเมด 
จำกัด 

4,000,000 

บริษัท สโรเมด จำกัด 

4,000,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

21/2563 

20 พฤษภาคม 63 

30 ซื้อผ้าสำเร็จรูป
พร้อมสกรีน 
จำนวน 16 
รายการ 

1,700,000 1,700,000 e-bidding หจก. พี แอนด์ นีซ 

988,000 

หจก. พี แอนด์ นีซ 

988,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

22/2563 

21 พฤษภาคม 63 

31 ซื้อเครื่องรักษา
ด้วยแสงเลเซอร์
กำลังสูง  จำนวน 
1 เครื่อง 

950,000 950,000 e-bidding บริษัท เมตตา เมด
เทค จำกัด 

850,000 

บริษัท เมตตา เมดเทค 
จำกัด 

850,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

23/2563 

21 พฤษภาคม 63 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

32 ซื้อเครื่องบำบัด
ทดแทนการทำงาน
ของเครื่องไตเทียม 
จำนวน 1 เครื่อง 

1,2000,000 1,200,000 e-bidding บริษัท บี.บราวน์ 
จำกัด 

973,700 

บริษัท บี.บราวน์ จำกัด 

973,700 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

24/2563 

2  มิถุนายน 63 

 


