
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 เครื่องละลาย
พลาสมาแช่แข็ง 
ขนาด ๔ ถุง 

350,000.- 350,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ยี่ 
เมดิคอล จำกัด 
(มหาชน) 
350,000.- 

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิ
คอล จำกัด (มหาชน) 
350,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

40/2563 

1 ตุลาคม  63 

2 เครื่องปั่นเหวี่ยง
แยกส่วนประกอบ
ของเลือดพร้อม
ระบบควบคุม
ความเย็น 

1,800,000.- 1,800,000.- E-bidding ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
เอ็น.วาย.อาร์. 

1,560,000.- 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.
วาย.อาร์. 

1,560,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

41/2563 

14 ตุลาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

3 เครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมโดย
ปริมาตรและความ
ดัน 

850,000.- 850,000.- E-bidding บริษัท เจพีพี แคร์ 
จำกัด 

848,000.- 

บริษัท เจพีพี แคร์ จำกัด 

848,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

42/2563 

10 พฤศจิกายน 63 

4 เครื่องควบคุมการ
ให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดำชนิด
ให้เลือดได้ 

360,000.- 360,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 

360,000.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 

360,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

43/2563 

23 พฤศจิกายน 63 

5 เลนส์แก้วตาเทียม
ชนิดนิ่มพับได้ 
แบบราคาคงที่ไม่
จำกัดปริมาณ 

6,962,500.- 6,962,500.- E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จำกัด 

๖,๙๓๗,๕๐๐.- 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 

๖,๙๓๗,๕๐๐.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

44/2563 

23 พฤศจิกายน 63 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

6 ชุดจอวินิจฉัยภาพ
ทางรังสีวิทยา 
ขนาดความ
ละเอียดสูง ไม่น้อย
กว่า ๓ ล้านพิกเซล 
ชนิดจอคู่ 

450,000.- 450,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มดี เฮลท์
แคร์ จำกัด 

450,000.- 

บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ 
จำกัด 

450,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

45/2563 

1 ธันวาคม 63 

7 สาย Handpiece 
(ด้ามสลายต้อ
กระจก) จำนวน 
30 เส้น 

2,400,000.- 2,400,000.- E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จำกัด 

2,250,000.- 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 

2,250,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

46/2563 

8 ธันวาคม 63 

8 วัสดุบริโภค
ประเภทอาหาร
สำหรับผู้ป่วย 
จำนวน ๔ หมวด 

10,406,973.- 10,406,973.- E-bidding ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ภัทราภรณ์ คอร์
เปอร์เรชั่น 

๑๐,๓๖๒,๓๗๙.- 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรา
ภรณ์ คอร์เปอร์เรชั่น 

๑๐,๓๖๒,๓๗๙.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

47/2563 

18 ธันวาคม 63 

 

 

 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

9 ซื้อชุดเครื่องผ้า
สำหรับหน่วยงาน
ต่าง 37 รายการ 

2,500,000.- 2,418,400.- E-bidding บริษัท รัตนาแอพ
แพเรลแคร์ จำกัด 

1,632,780.- 

บริษัท รัตนาแอพแพเรล
แคร์ จำกัด 

1,632,780.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

1/2564 

8 มกราคม 64 

10 ซื้ออุปกรณ์และ
อวัยวะเทียม 
จำนวน 3 รายการ 

13,450,000.- 13,450,000.- E-bidding บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

126068,400.- 

บริษัท ดีเคเอชเอส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

126068,400.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

2/2564 

8 มกราคม 64 

11 ซื้อโลหะยึดตรึง
กระดูกสันหลัง  
70 ชุด 

1,400,000.- 1,400,000.- E-bidding บริษัท ซันเมดิเทค 
จำกัด 

1,225,000.- 

บริษัท ซันเมดิเทค จำกัด 

1,225,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

3/2564 

14 มกราคม 64 

12 ซื้อเครื่องมือแพทย์
ซัพพลาย จำนวน 
6 รายการ 

11,220,000.- 11,220,000.- E-bidding บริษัท นำวิวัฒน์การ
ช่าง จำกัด 

8,000,000.- 

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 
จำกัด 

8,000,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

4/2564 

15 มกราคม 64 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

13 ซื้อเครื่องวัดความ
ดันโลหิต จำนวน 
5 เครื่อง 

400,000.- 400,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาพันธ์ 
เฮลท์ จำกัด
400,000.- 

บริษัท สมาพันธ์ เฮลท์ 
จำกัด 

400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

5/2564 

1 กุมภาพันธ์ 64 

14 ซื้อเครื่องส่องตรวจ
ระบบทางเดิน
หายใจระบบวีดี
ทัศน์รุ่นเล็ก 
จำนวน 5 เครื่อง 

495,000.- 495,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป 
จำกัด 

495,000.- 

บริษัท เมดิทอป จำกัด 

495,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

6/2564 

16 กุมภาพันธ์ 64 

15 ซื้อเครื่องตรวจการ
สะท้อนกลับของ
เซลล์ขนในหูชั้นใน
และการตรวจหูชั้น
กลาง จำนวน 1 
เครื่อง 

500,000.- 500,000.- E-bidding บริษัท ออดิเมด 
จำกัด 

497,000.- 

บริษัท ออดิเมด จำกัด 

497,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

7/2564 

22 กุมภาพันธ์ 64 

16 ซื้อระบบจัดเก็บ
และรับส่งข้อมูล
ทางการแพทย์ 
จำนวน 1 ระบบ 

8,500,000.- 8,500,000.- E-bidding บริษัท เอ็มดี เฮลท์
แคร์ จำกัด 

7,781,778.- 

บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ 
จำกัด 

7,781,778.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

8/2564 

23 กุมภาพันธ์ 64 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

17 ซื้อชุดแปลง
สัญญาณภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล
ชนิดไร้สาย 
จำนวน 3  ชุด 

2,550,000.- 2,550,000.- E-bidding บริษัท ไอ ดี เอส 
เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
จำกัด 

2,490,000.- 

บริษัท ไอ ดี เอส เมดิ
คอล ซิสเต็มส์ จำกัด 

2,490,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

11/2564 

15 มีนาคม 64 

18 ซื้อเครื่องมือผ่าตัด
ศัลยกรรมระบบ
ประสาทและสมอง 
จำนวน 1 ชุด 

400,000.- 400,000.- เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เพอร์
ฟอร์แมนซ์ จำกัด 

400,000.- 

บริษัท เค.เพอร์
ฟอร์แมนซ์ จำกัด 

400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ดีที่สุด 

12/2564 

18 มีนาคม 64 

 


