
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

1 ซื้อยูนิตทันตกรรม 300000 300,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเด็นทอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด 300,000.- 

บริษัท ไทยเด็นทอล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
300,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

62/2564 
11 ตุลาคม 2564 

2 ซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน  9 ชุด 

441,000 441,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นริช ฟ็อก
เกอร์ จำกัด 
423,000.- 

บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ 
จำกัด 
423,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

63/2564 
11 ตุลาคม 2564 

3 ซื้อเครื่องเอกซเรย์
เคลื่อนที่พร้อม
เครื่องแปลงสัญญาณ
ภาพเอกซเรย์เป็น
ดิจิตอล 

1,400,000 1,400,000 E-bidding บริษัท คงศักดิ์
เอกซเรย์การแพทย์
อุตสาหกรรม จำกัด 
1,400,000.- 

บริษัท คงศักดิ์เอกซเรย์
การแพทย์อุตสาหกรรม 
จำกัด 
1,400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

64/2564 
11 ตุลาคม 2564 

4 ซื้อกล้องจุลทรรศน์
ตรวจตาชนิดลำแสง
แคบพร้อมระบบ
ถ่ายภาพแบบ
ดิจิตอล 

1,000,000 1,000,000 E-bidding บริษัท ท็อปคอน อิน
สตรูเม้นท์ จำกัด 
700,000.- 

บริษัท ท็อปคอน อินสตรู
เม้นท์ จำกัด 700,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

65/2564 
11 ตุลาคม 2564 

5 ซื้อเครื่องควบคุมการ
ให้สารละลายทาง
หลอดเลือดดำ  14 
เครื่อง 

630,000 6300,000 E-bidding บริษัท เมดิทอป 
จำกัด 588,000.- 

บริษัท เมดิทอป จำกัด 
588,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

66/2564 
11 ตุลาคม 2564 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

6 ซื้อตู้อบเด็กชนิด
เคลื่อนย้าย 

470,000 470,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายส์ เอ็นจิ
เนียร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด 
470,000.- 

บริษัท ซายส์ เอ็นจิเนียร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
470,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

67/2564 
11 ตุลาคม 2564 

7 ซื้อเลื่อยตัดกระดูก 835,000 835,000 E-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
834,600.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
834,600.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

70/2564 
20 ตุลาคม 2564 

8 ซื้อเครื่องติดตามการ
ทำงานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติ
ระดับกลาง (ตัวลูก) 

800,000 800,000 E-bidding บริษัท โซวิค จำกัด 
795,000.- 

บริษัท โซวิค จำกัด 
795,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

71/2564 
20 ตุลาคม 2564 

9 ซื้อชุดเครื่องมือดึง
ทรวงอก 

700,000 700,000 E-bidding บริษัท คอมไพลไซน์ 
จำกัด 680,000.- 

บริษัท คอมไพลไซน์ จำกัด 
680,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

72/2564 
19 ตุลาคม 2564 

10 ซื้อเครื่องดมยาสลบ 2,400,000 2,400,000 E-bidding บริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จำกัด (มหาชน) 
2,397,000.- 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จำกัด (มหาชน) 
2,397,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

73/2564 
20 ตุลาคม 2564 

10 ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด
และตัดเนื้อเยื่อด้วย
ไฟฟ้า 3 เครื่อง 

1,050,000 1,,050,000 E-bidding บริษัท บีเจเอช เมดิ
คอล จำกัด 
900,000.- 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จำกัด 900,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

74/2564 
20 ตุลาคม 2564 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

11 ซื้อโคมไฟผ่าตัด
แขวนเพดาน 2 
รายการ 

4,200,000 4,200,000 E-bidding บริษัท บีเจเอช เมดิ
คอล จำกัด 
3,990,000.- 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จำกัด 3,990,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

75/2564 
20 ตุลาคม 2564 

12 ซื้อเตียงผ่าตัด
ศัลยกรรมทั่วไป
ระบบไฟฟ้าพร้อม
รีโมทคอนโทรล 2 
รายการ 

3,400,000 3,400,000 E-bidding บริษัท เมดดิก้า 
จำกัด 2,495,000.- 

บริษัท เมดดิก้า จำกัด 
2,495,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

76/2564 
25 ตุลาคม 2564 

13 ซื้อชุดเครื่องมือ
ผ่าตัดหัวใจและ
หลอดเลือดแบบเปิด
ทรวงอก 1 ชุด (89 
รายการ 

2,100,000 2,100,000 E-bidding บริษัท อ-ีไซเมด 
จำกัด 2,100,000.- 

บริษัท อี-ไซเมด จำกัด 
2,100,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

77/2564 
25 ตุลาคม 2564 

14 ซื้อเครื่องหัวใจและ
ปอดเทียมเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ
ระหว่างผ่าตัดพร้อม
สายต่อ 

5,000,000 5,000,000 E-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
5,000,000.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
5,000,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

78/2564 
29 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

15 ซื้อหัวตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียง
สะท้อนความถี่สูง
ผ่านทางหลอด
อาหาร 

1,400,000 1,400,000 E-bidding บริษัท เมดดิเพล็กซ์ 
(ไทยแลนด์) จำกัด 
1,200,000.- 

บริษัท เมดดิเพล็กซ์ (ไทย
แลนด์) จำกัด 
1,200,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

79/2564 
12 พฤศจิกายน
2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

16 ซื้อยา Glucoamine 
Sulphate 750 
mg และ 
Chondroitin 
Sulphate 600 
mg  จำนวน 
14,040 กล่อง 

7,210,944 7,210,944 E-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
7,210,944.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
7,210,944.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

80/2564 
8 ธันวาคม 2564 

17 ซื้อยา 
Lansoprazole 15
จำนวน 6,000 
กล่อง 

3,150,000 3,150,000 E-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
3,145,800.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
3,145,800.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

81/2564 
8 ธันวาคม 2564 

18 ซื้อยา 
Lercanidipine 20 
mg  36,000 
กล่อง 

3,024,000 3,024,000 E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 2,850,480.- 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
2,850,480.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

82/2564 
8 ธันวาคม 2564 

19 ซื้อยา Tolvaptan 
15 mg จำนวน 
420 กล่อง 

1,707,720 1,707,720 E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 1,707,720.- 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
1,707,720.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

83/2564 
8 ธันวาคม 2564 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

20 ซื้อยา Tiotropium 
18 mg Capsule 
for Inhalation 
จำนวน 6,000 
กล่อง 

3,000,000 3,000,000 E-bidding บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จำกัด 2,998,140.- 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
2,998,140.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

84/2564 
8 ธันวาคม 2564 

21 ซื้อชุดเสื้อกราวน์ตา
ป้องกันการติดเชื้อ
จำนวน 20,500 
ชุด 

1,435,000 1,435,000 E-bidding บริษัท ไทย
ฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จำกัด 1,435,000.- 

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จำกัด 1,435,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

85/2564 
15 ธันวาคม 2564 

22 ซื้อสารหนืดโซเดียม 
ไฮยาลูโรเนท 
จำนวน 4,360 ชิ้น 

4,796,000 4,796,000 E-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
4,743,680.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
4,743,680.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

86/2564 
29 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

23 ซื้อเครื่องอบอุ่น
ร่างกายด้วยแรงลม
ร้อน 4 เครื่อง 

349,676 349,676 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
349,676.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
349,676.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

5/2565 
28 มกราคม 2565 

24 ซื้อชุดเครื่องมือทำ
หัตถการตัดลอก
ผิวหนัง 

400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ด แอนด์ เก
รทพลัส จำกัด จำกัด 
400,000.- 

บริษัท กู๊ด แอนด์ เก
รทพลัส จำกัด จำกัด 
400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

6/2565 
28 มกราคม 2565 

25 ซื้อเลื่อยตัดกระดูก 489,000 489,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
489,000.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
489,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

7/2565 
28 มกราคม 2565 

26 ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด 300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิ
คอล จำกัด 
300,000.- 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จำกดั 300,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

8/2565 
28 มกราคม 2565 

27 ซื้อตู้อบเด็ก 400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ เอ็นจิ
เนียร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด 
400,000.- 

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

9/2565 
28 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

28 จ้างผู้สอบบัญชี ปี 
2563 

350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สำนักงาน
สามสิบสี่ออดิต จำกัด 
350,000.- 

บริษัท สำนักงานสามสิบสี่
ออดิต จำกัด 350,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

2/2565 
25 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

29 ซื้อเครื่องมือผ่าตัด
ศัลยกรรมระบบ
ประสาท 

410,000 410,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีมิลเลี่ยน
จำกัด 410,000.- 

บริษัท บีมิลเลี่ยนจำกัด 
410,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

12/2565 
8  กุมภาพันธ์ 
2565 

30 ซื้อเครื่องติดตาม
การทำงานของ
หัวใจชนิดสำหรับ
เคลื่อนย้าย 

350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จำกัด (มหาชน) 
350,000.- 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จำกัด (มหาชน)
350,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

13/2565 
11 กุมภาพันธ์ 
2565 

31 ซื้อเครื่องวัดลูก
ตามชนิดไม่สัมผัส
ตา 

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟต้า 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จำกัด 
450,000.- 

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 
450,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

14/2565 
11 กุมภาพันธ์
2565 

32 จ้างก่อสร้างตึกตา 
เฟส 3 

150,000,000 131,989,345.76 E-bidding กิจการร่วมค้า เอ
ไอคอนนิก  
109,990,000.- 

กิจการร่วมค้า เอไอคอน
นิก  109,990,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

3/2565 
7 กุมภาพันธ์ 
2565 

33 จ้างทำความ
สะอาดอาคาร
อาคาร รพ.บ้านแ 
พ้ว 

3,500,000 3,500,000 E-bidding บริษัท สยามนคร 
จำกัด  
2,210,000.- 

บริษัท สยามนคร จำกัด  
2,210,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ดีที่สุด 

4/2565 
28 กุมภาพันธ์
2565 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

34 ซื้อเครื่องให้การ
รักษาอาการปวด
ด้วยคลื่นแม่เหล็ก 

1,200,000 1,200,000 E-bidding บริษัท เมตตา เมด
เทค จำกัด 
980,000.- 

บริษัท เมตตา เมดเทค 
จำกัด 980,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

15/2565 
1 มีนาคม 2565 

35 ซื้อเครื่องวัดปริมาณ
ความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเนื้อเยื่อ 

700,000 700,000 E-bidding บริษัท เทคเอช  
จำกัด 695,000.- 

บริษัท เทคเอช  จำกัด 
695,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

16/2565 
1 มีนาคม 2565 

36 ซื้อชุดเครื่องมือ
ผ่าตัดหัวใจและ
หลอดเลือดและชุด
เครื่องมือผ่าตัดลิ้น
หัวใจแบบแผลเล็ก 

3,150,000 3,150,000 E-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด
3,147,000.- 

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด
3,147,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

17/2565 
1 มีนาคม 2565 

37 ซื้อเครื่องอบความ
ร้อนคลื่นสั้น 

350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โน
เนียส เมดิคอล อิควิป
เมนท์ จำกัด
350,000.- 

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส 
เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
350,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

18/2565 
4 มีนาคม 2565 

38 ซื้อเครื่องดมยาสลบ
ชนิดมาตรฐานพร้อม
ภาควัด
คาร์บอนไดออกไซด์
และยาดมสลบในลม
หายใจออกและเครื่อง
ติดตามการสัญญาชพี
แบบอัตโนมตั ิ

1,350,000 1,350,000 E-bidding บริษัท เมดิทอป 
จำกัด 1,350,000.- 

บริษัท เมดิทอป จำกัด 
1,350,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

19/2565 
9 มีนาคม 2565 

 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

39 ซื้อเครื่องตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียง 

4,200,000 4,200,000 E-bidding บริษัท อินโนเวชั่น  
จำกัด 4,195,000.- 

บริษัท อินโนเวชั่น  จำกัด 
4,195,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

20/2565 
9 มีนาคม 2565 

40 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
ผ่าตัดเปิดกะโหลก
ศรีษะ 

600,000 600,000 E-bidding บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์   
จำกัด 600,000.- 

บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์   จำกัด 
600,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

21/2565 
18 มีนาคม 2565 

41 ซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจชนิดไบเฟสิ
คแบบจอสีพร้อม
ภาควัด
คาร์บอนไดออกไซด์
และออกซิเจน 

400,000 400,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอ
ลเอม จำกัด 
(มหาชน) 
400,000.- 

บริษัท อี ฟอร์ แอลเอม 
จำกัด (มหาชน) 
400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

22/2565 
18 มีนาคม 2565 

42 ซื้อเครื่องกล้องส่อง
ตรวจรักษาโพรงจมูก
และกล่องเสียง 

1,800,000 1,800,000 E-bidding บริษัท โอลิมปัส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
1,800,000.- 

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จำกัด 1,800,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

23/2565 
18 มีนาคม 2565 

43 ซื้อชุดเครื่องกรอ
กระดูกสันหลัง
ขับเคลื่อนความเร็ว
สูง 

900,000 900,000 E-bidding บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์   
จำกัด 882,000.- 

บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์   จำกัด 
882,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

24/2565 
23 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 1 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

44 ซื้อเครื่องปรับ
อุณหภูมิของร่างกาย 

830,000 830,000 E-bidding บริษัท บีเจเอช เมดิ
คอล จำกัด 
830,000.- 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จำกัด 830,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

25/2565 
23 มีนาคม 2565 

45 ซื้อเครื่องจี้และตัด
ด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูง 

1,750,000 1,750,000 E-bidding บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จำกัด 
1,750,000.- 

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 
1,750,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

27/2565 
31 มีนาคม 2565 

46 จ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงแผนก 
OPDศัลยกรรม 

4,977,900 4,977,900 E-bidding บริษัท แชฟวี่ เอนจิ
เนียร์ริ่ง โซลูชั่น 
แอนด์ ซัพพลาย 
จำกัด 
3,929,800.- 

บริษัท แชฟวี่ เอนจิเนียร์ริ่ง 
โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย 
จำกัด 3,929,800.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

57/2565 
31 มีนาคม 2565 

47 จ้างสลายนิ่ว 
จำนวนประมาณ 
24 ครั้ง/ปี 

694,800 694,800 E-bidding บริษัท โนวีเมด 
จำกัด 694,320.- 

บริษัท โนวีเมด จำกัด 
694,320.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

6/2565 
31 มีนาคม 2565 

48 จ้างล้างไตผู้ป่วย 
สาขาเจริญกรุง 

11,750,400 11,750,400 E-bidding บริษัท เนฟโฟร์แคร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 
11,358,720.- 

บริษัท เนฟโฟร์แคร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 
11,358,720.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

7/2565 
31 มีนาคม 2565 

 

แบบ สขร. 1 


