
 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

47 
 

ซื้อเครื่องตรวจคัด
กรองการสะท้อน
กลับของเซลล์ขนใน
หูชั้นในและการ
ตรวจหูชั้นกลาง 
จำนวน 1 ชุด  

580,000 580,000 E-bidding บริษัท ออดิเมด 
จำกัด 499,0000.- 

บริษัท ออดิเมด จำกัด 
499,0000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

46/2566 
3 เมษายน 2566 

48 
 

ซื้อเครื่องเฝ้าติดตาม
ความดันของ
คาร์บอนไดออกไซด์
ในเลือดทางผิวหนัง 
จำนวน 1 เครื่อง  

750,000 750,000 E-bidding บริษัท เซนต์เมด 
จำกัด (มหาชน) 
749,0000.- 

บริษัท เซนต์เมด จำกัด 
(มหาชน) 749,0000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

47/2566 
3 เมษายน 2566 

49 
 

ซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย 
Nextgeneration 
Firewall จำนวน 1 
ชุด 

700,000 700,000 E-bidding บริษัท แอดอิน
บิซิเนส จำกัด 
642,0000.- 

บริษัท แอดอินบิซิเนส 
จำกัด 642,0000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

48/2566 
5 เมษายน 2566 

50 
 

ซื้อชุดมอเตอร์เจาะ
กระดูกแบบ
แบตเตอรี่ จำนวน 
1 ชุด 

620,000 620,000 E-bidding บริษัท ดีเคเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
619,490.- 

บริษัท ดีเคเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำกัด 
619,490.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

49/2566 
5 เมษายน 2566 

 

 

แบบ สขร. 1 



 

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

51 
 

ซื้อเครื่องมือผ่าตัด
ผ่านกล้อง 
Laparoscopic 
จำนวน 10 รายการ  

490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ จำกัด 
490,0000.- 

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ 
จำกัด 490,0000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

50/2566 
11 เมษายน 2566 

52 
 

ซื้อเครื่องช่วยหายใจ
สำหรับทารกแรก
เกิด จำนวน 1 
เครื่อง  

850,000 850,000 E-bidding บริษัท ทีอีคิว จำกัด 
800,0000.- 

บริษัท ทีอีคิว จำกัด 
800,0000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

54/2566 
12 เมษายน 2566 

53 
 

ซื้อเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจ
และสัญญาณชีพ
ระบบรวมศูนย์ 
จำนวน 1 ชุด  

1,200,000 1,200,000 E-bidding บริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จำกัด (มหาชน)  
1,198,5000.- 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 
จำกัด (มหาชน)  
1,198,5000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

55/2566 
12 เมษายน 2566 

54 
 

ซื้อเครื่องจี้ห้าม
เลือดด้วยระบบ
ควบคุมความร้อน
สำหรับใช้ในระบบ
ทางเดินอาหาร
พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการใช้งาน
จำนวน 1 ชุด  

1,000,000 1,000,000 E-bidding บริษัท ซินเทค เมดิ
แคร์ จำกัด  
999,895.- 

บริษัท ซินเทค เมดิแคร์ 
จำกัด  999,895.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

56/2566 
12 เมษายน 2566 

 

แบบ สขร. 1 
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ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

55 
 

ซื้อเครื่องให้ความ
อบอุ่นทารกแรกเกิด
ชนิดแผ่รังสี จำนวน 
1  เครื่อง  

380,000 380,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล 
เฮลตี้แคร์ จำกัด 
380,0000.- 

บริษัท โกลบอล เฮลตี้แคร์ 
จำกัด 380,0000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

57/2566 
21 เมษายน 2566 

56 
 

ซื้อเครื่องมือ Extra 
จำนวน 36 รายการ  

1,500,000 1,500,000 E-bidding บริษัท บีมิลเลี่ยน 
จำกัด 
1,454,800.- 

บริษัท บีมิลเลี่ยน จำกัด 
1,454,800.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

61/2566 
24 เมษายน 2566 

57 
 

ซื้อเครื่องช่วยการ
เต้นของหัวใจแบบ
ถาวรชนิดกระตุ้น
หัวใจสองห้องปรับ
อัตราการเต้น
อัตโนมัติพร้อมสาย
เครื่องช่วยกระตุ้น
หัวใจชนิดถาวร 
จำนวน 60 ชุด 

4,800,000 4,800,000 E-bidding บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์
จำกัด 
4,800,000.- 

บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์จำกัด 
4,800,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

62/2566 
26 เมษายน 2566 

58 
 

ซื้อเครื่องกระตุก
ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
พร้อมสายเครื่อง
กระตุกไฟฟ้าหัวใจ
อัตโนมัติ จำนวน 
40 ชุด 

8,400,000 8,400,000 E-bidding บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์
จำกัด 
8,400,000.- 

บริษัท ดีเคเค ดิไวซ์จำกัด 
8,400,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาที่ดี
ที่สุด 

63/2566 
26 เมษายน 2566 

 

แบบ สขร. 1 


