
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 ซื้อเครื่องอัลตร้า
ซาวด์ 

 795,000 e-bidding บริษัท ไอดีเอส เมดิ
คอลซิลเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด
795,000.- 

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอลซิล
เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

795,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

31/2561 

1 ตุลาคม 2561 

2 ซื้อโคมไฟผ่าตัด   e-bidding บริษัท บีเจเอช เมดิ
คอล จ ากัด 

10,440,000.- 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากัด 

10,440,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

33/2561 

18 ตุลาคม 2561 

3 ซื้อเครื่องดมยาสลบ   e-bidding บริษัท เมดิทอป 
จ ากัด 

1,800,000.- 

บริษัท เมดิทอป จ ากัด 

1,800,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

30/2561 

8 ตุลาคม 2561 

4 ซื้อเครื่องติดตามการ
ท างานของหัวใจ 12 
เตียง 

  e-bidding บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน) 

2,300,000.- 

บริษัท อีฟอร์แอลเอม จ ากัด 
(มหาชน) 

2,300,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

28/2561 

3 ตุลาคม 2561 

5 ซื้อเครื่องติดตามการ
ท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพระบบรวม
ศูนย์ไม่น้อยกว่า 11 
เตียง 

  e-bidding บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน) 

1,860,000.- 

บริษัท อีฟอร์แอลเอม จ ากัด 
(มหาชน) 

1,860,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

29/2561 

3 ตุลาคม 2561 

แบบ สขร. 1 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

6 ซื้อเครื่องเอกซเรย์
ตรวจสวนหัวใจ 

30,000,000 29,000,000 e-bidding บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์
แคร์ จ ากัด 

29,000,000.- 

บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 

29,000,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

32/2561 

10 ตุลาคม 2561 

7 จ้างปรับปรุงแผนก
ทันตกรรม 

   บริษัท วงศ์สพัด 
จ ากัด 

3,263,573.- 

บริษัท วงศ์สพัด จ ากัด 

3,263,573.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

15/2561 

18 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 ซื้อเครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตา 

1,200,000 1,200,000 e-bidding บริษัท นิวอาย จ ากัด 

1,200,000.- 

บริษัท นิวอาย จ ากัด 

1,200,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

35/2561 

26 พฤศจิกายน 
2561 

2 ซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัด
จอประสาทตาด้วย
ระบบมือหมุน 

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์
มาสเตอร์ จ ากัด 

450,000.- 

บริษัท เบสท์มาสเตอร์ 
จ ากัด 

450,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

34/2561  

8 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 ซื้อสาย Hand 
piece    

750,000 750,000 e-bidding บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 
จ ากัด 

750,000.- 

บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด 

750,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

38/2561 

17 ธันวาคม 2561 

2 ซื้อกล้องจุลทรรศน์
ตรวจตา 

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปคอน อิน
สตูเม้นท์ จ ากัด 

450,000.-  

บริษัท ท็อปคอน อินสตู
เม้นท์ จ ากัด 

450,000.-  

 37/2561  

14 ธันวาคม 2561 

3 เครื่องติดตามการ
ท างานของหัวใจ 

 300,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน)  

300,000.- 

บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน)  

300,000.- 

 36/2561  

12 ธันวาคม 2561 

4 ซื้อเครื่องติดตามการ
ท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพระบบ
รวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 
11 เตียง 

  e-bidding บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน)  

2,798,050.- 

บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน)  

2,798,050.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

40/2561 

21 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

5 จ้างเหมาจัดท า
ระบบคิว 

  เฉพาะเจาะจง บริษั แอเรียลคอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 

499,998.16 

บริษั แอเรียลคอมมิวนิ
เคชั่น จ ากัด 

499,998.16 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

16/2561 

18 ธันวาคม 2561 

6 เช่ารถตู้โดยสาร  3  
คัน 

   บริษัท อาคเนย์
แคปปิตอล จ ากัด 

3,572,730.- 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล 
จ ากัด 

3,572,730.- 

 7/2561 

28 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 ซื้อมอเตอร์คว้าน
กระดูก 

 400,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด 

400,000.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
ประเทศไทย จ ากัด 

400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

1/2562 

8 มกราคม 2562 

2 ซื้อจอวินิจฉัยโรค  647,500 e-bidding บริษัท บีเจซี เฮลท์
แคร์ จ ากัด 

647,500.- 

บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด 

647,500.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

2/2562 

1 มีนาคม 2562 

3 ซื้อเครื่องตรวจ
อวัยวะภายในด้วย
คลื่นเสียงความ
คมชัดสูง 

1,500,000 1,500,000 e-bidding บริษัท ควอนตั้ม 
จ ากัด 

1,499,500.- 

บริษัท ควอนตั้ม จ ากัด 

1,499,500.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

3/2562 

18 มีนาคม 2562 

4 ซื้อเลนต์แก้วตา
เทียม 

11,770,000 11,700,000 e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

11,700,000.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

11,700,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

4/2562 

18 มีนาคม 2562 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

5 เช่าเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์
ความเร็วสูงพร้อม
อุปกรณ์ 

40,000,000 40,000,000  บริษัท ฟิลิปส์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

38,013,500.- 

บริษัท ฟิลิปส์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

38,013,500.- 

 1/2561 

11 มกราคม 2561 

6 เช่าเครื่องตรวจด้วย
คลื่นสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า  

40,000,000 40,000,000  บริษัท ฟิลิปส์
(ประเทศไทย) จ ากัด 

38,013,500.- 

บริษัท ฟิลิปส์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

38,013,500.- 

 2/2561 

11 มกราคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 จ้างเหมาซักผ้า 
216,000 กก. 

2,224,800 2,224,800  หจก.ไทยเจริญคลี
นนิ่ง  

2,203,200.- 

หจก.ไทยเจริญคลีนนิ่ง  

2,203,200.- 

 1/2562 

11 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 ซื้อเครื่องตรวจและ
วิเคราะห์การนอน
หลับเคลื่อนย้าย 

1,300,000 1,300,000 e-bidding บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน)  

1,298,980.- 

บริษัท อีฟอร์แอลเอม 
จ ากัด (มหาชน)  

1,298,980.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

5/2562 

21 มีนาคม 2562 

2 ซื้อเครื่องช่วยการ
ท างานของหัวใจชนิด
ใช้บอลลูนในหลอด
เลือดแดงเอออร์ต้า 

2,500,000 2,500,000 

, 

e-bidding บริษัท เกทิงเก (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

2,300,000.- 

บริษัท เกทิงเก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

2,300,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

6/2562 

29 มีนาคม 2562 

3 จ้างเดินท่อน้ าเสีย
และงานติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบ
ชีวภาพ 

5,882,400 5,882,400  บริษัท เอส อาร์ ดี 
คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

5,180,400 

บริษัท เอส อาร์ ดี คอน
สตรัคชั่น จ ากัด 

5,180,400 

 2/2562 

15 มีนาคม 2562 

4 จ้างปรับปรุงวิสัญญี    บริษัท กรีไทย เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

5,589,000.- 

บริษัท กรีไทย เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

5,589,000.- 

 3/2562 

18 มีนาคม 2562 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

5 จ้างปรับปรุงชุดผลิต
อากาศอัดทาง
การแพทย์ 

2,210,400 2,210,400  หจก.เพาเวอร์เฮล
แคร์ 

2,150,000.- 

หจก.เพาเวอร์เฮลแคร์ 

2,150,000.- 

 4/2562 

15 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1  ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อ
โรคอัตโนมัติ 

1,700,000 1,700,000 e-bidding บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง จ ากัด 

1,689,000.- 

บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 
จ ากัด 

1,689,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

7/2562 

1 เมษายน 2562 

2 

 

ซื้อเครื่องตรวจ
วิเคราะห์ระบบการ
ไหลเวียนของเส้น
เลือดในจอประสาท
ตาด้วยการฉีดสี
พร้อมชุด
คอมพิวเตอร์
ประมวลผล 

 

 

 

 

 

e-bidding  

บริษัท อาฟต้า 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด 

5,480,000.- 

 

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

5,480,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

 

8/2562 

24 เมษายน 2562 

3 ซื้อเครื่องรักษาโรค
จอประสาทตาด้วย
ล าแสงเลเซอร์สีเขียว 

  e-bidding บริษัท นิวอาย จ ากัด 

2,000,000.- 

บริษัท นิวอาย จ ากัด 

2,000,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

9/2562 

24 เมษายน 2562 

4 จ้างบ ารุงรักษาระบบ
EMR  

   บริษัท อีเอ็มอาร์ซอฟ 
จ ากัด 

1,228,360.- 

บริษัท อีเอ็มอาร์ซอฟ 
จ ากัด 

1,228,360.- 

 5/2562 

19 เมษายน 2562 

แบบ สขร. 1 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 

 

 

ซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมโดย
ปริมาตรและความ
ดัน 

 

 

 

 e-bidding บริษัท  เจพีพีแคร์ 
จ ากัด 

848,000.- 

บริษัท  เจพีพีแคร์ จ ากัด 

848,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

10/2562 

31 พฤษภาคม 2562 

2 จ้างก่อสร้างอาคาร
สนับสนุนบริการ 5 
ชั้น 

   บริษัท โซโนม่า จ ากัด 

49,957,337.- 

บริษัท โซโนม่า จ ากัด 

49,957,337.- 

 6/2562 

24 พฤษภาคม 2562 

3 จ้างเหมาก าจัดขยะ
ติดเชื้อแบบราคา
คงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 

1,440,000 1,440,000  หจก.ไทยเอ็นไวรอน
เม้นท์ ซีสเท็มส์ 

1,344,000.- 

หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ 
ซีสเท็มส์ 

1,344,000.- 

 7/2562 

31 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 จ้างปรับปรุง รพ.สต.
บ้านท านบแพ้ว 

  เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  แป้น
น้อย 

468,000.- 

นายวิเชียร  แป้นน้อย 

468,000.- 

 8/2562 

4 มิถุนายน 2562 

2 ซื้อรถพยาบาลขนาด
ใหญ่ 

4,000,000 4,000,000 e-bidding บริษัท อินโนมูฟ 
จ ากัด 

3,800,000.- 

บริษัท อินโนมูฟ จ ากัด 

3,800,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

11/2562 

4 มิถุนายน 2562 

3 ซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมโดย
ปริมาตรและความ
ดันส าหรับเด็กโตถึง
ผู้ใหญ่ 

2,700,000 2,700,000 e-bidding บริษัท เกท์ทิงเก 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

2,000,000.- 

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

2,000,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

12/2562 

6 มิถุนายน 2562 

4 ซื้อเครื่องวัดเลนส์
แก้วตาเทียมชนิดไม่
สัมผัสตา 

  e-bidding บริษัท คาร์ไซส์ส 
จ ากัด 

3,000,000.- 

บริษัท คาร์ไซส์ส จ ากัด 

3,000,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

13/2562 

6 มิถุนายน 2562 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

5 ซื้อชุดเครื่องปั่นย่อย
เนื้อเยื่อมดลูกผ่าน
ทางหน้าท้อง 

2,000,000 2,000,000 e-bidding บริษัทตะวันแม็ค
ไวสซ์ จ ากัด 

1,950,000.- 

บริษัทตะวันแม็คไวสซ์ 
จ ากดั 

1,950,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

14/2562 

11 มิถุนายน 2562 

6 เช่าเครื่องเอกซเรย์ฟ
ลูโอโรสโคปเคลื่อนที่
แบบซีอาร์ม  5 ปี 

10,080,000 10,080,000  บริษัท บีเจซีเฮลแคร์ 
จ ากัด 

8,100,000.- 

บริษัท บีเจซีเฮลแคร์ จ ากัด 

8,100,000.- 

  

 


