
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562 

โรงพยาบาลนครพงิค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วนัท ี 1-31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

1 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– 

หลอดเก็บตวัอยา่งเลือด จาํนวน 3 

รายการ 

629,080.- 1,184,690.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เมดิคอล – ได

แอคโคสติกส์ 

บ.เมดิคอล – ไดแอคโค

สติกส์ 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

3/2563 

ลวท.1/10/2562 

2 จา้งบาํรุงรักษาเครืองสวนหวัใจ

ระนาบเดียวแบบรวมอะไหล่ 

จาํนวน 1 รายการ 

1,600,000.- 1,600,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ซี เอม็ ซี ไบโอ

เท็ค จาํกดั 

บ.ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

7/2563 

ลวท.1/10/2562 

3 วสัดุการแพทย ์– ชุดโลหะดาม

กระดูก จาํนวน 2 รายการ 

2,080,000.- 2,080,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ออโธพีเซีย จาํกดั บ.ออโธพีเซีย จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

8/2563 

ลวท.1/10/2562 

4 วสัดุการแพทย ์– ชุดสายสวน

หลอดเลือดดาํ จาํนวน 1 รายการ 

708,000.- 708,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เมดิคอล อินเตอร์

เทค 

บ.เมดิคอล อินเตอร์เทค เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

9/2563 

ลวท.1/10/2562 

5 วสัดุการแพทย ์– สารหนืดทีใช้

เฉลาะการผา่ตดัตา  

1,710,000.- 1,710,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ซิลลิค ฟาร์มา

จาํกดั 

บ.ซิลลิค ฟาร์มาจาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

10/2563 

ลวท.1/10/2562 

6 วสัดุการแพทย ์– ชุดสายสวน

หลอดเลือดดาํ จาํนวน 1 รายการ 

543,560.- 543,560 วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

11/2563 

ลวท.1/10/2562 

 



 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

7 วสัดุการแพทย ์– ชุดโลหะดาม

กระดูก จาํนวน 3 รายการ 

6,250,000.- 8,794,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.แอลพีพี อินสทรู

เมนท ์

บ.แอลพีพี อินสทรู

เมนท ์

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

12/2563 

ลวท.1/10/2562 

8 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– 

นาํยาตรวจวเิคราะห์ความเป็นกรด

ด่างและก๊าซในเลือดแบบ

อตัโนมติั   

1,495,800.- 1,495,800.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เอส.อี.ซพัพลาย บ.เอส.อี.ซพัพลาย เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

14/2563 

ลวท.1/10/2562 

9 วสัดุการแพทย ์– ชุดสายสวน

ปัสสาวะในท่อไต  

546,000.- 575,125.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.บอสตนั ไซ

เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

บ.บอสตนั ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

19/2563 

ลวท.10/10/2562 

10 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– ขวด

เพาะเลียงเชือแบคทีเรียในกระแส

เลือด 

1,677,760.- 1,677,760.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดั 

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

21/2563 

ลวท.11/10/2562 

11 วสัดุการแพทย ์– วสัดุยดึเอน็ไขว้

หนา้ขอ้เข่า 

508,150.- 508,150.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.วลิแฮลม์ ฟาร์มา 

ซูติคอล  

บ.วลิแฮลม์ ฟาร์มา ซูติ

คอล 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

22/2563 

ลวท.11/10/2562 

12 วสัดุการแพทย ์– ถุงมือยางสาํหรับ

ตรวจโรค ชนิดไม่ปราศจากเชือ 

4,913,600.- 5,135,600.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

หจก.อินสทรูเมน้ท ์

แล็ป  

หจก.อินสทรูเมน้ท ์

แล็ป 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

23/2563 

ลวท.11/10/2562 

 
 
 
 
 



 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

13 วสัดุการแพทย ์– Disposable 

Syringe  

3,150,280.- 3,169,620.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เอฟ.ซี.พ.ีจาํกดั บ.เอฟ.ซี.พ.ีจาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

24/2563 

ลวท.16/10/2562 

14 ครุภณัฑก์ารแพทย ์– เครืองเอกซ์

เรยเ์คลือนทีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 

MA ชม. 

2,300,000.- 2,300,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.บีเจซีเฮลทแ์คร์ 

จาํกดั 

บ.บีเจซีเฮลทแ์คร์ จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

25/2563 

ลวท.17/10/2562 

15 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– 

นาํยาตรวจสอบวเิคราะห์หา

ปริมาณเชือไวรัส HIV  

3,948,300.- 4,253,250.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

29/2563 

ลวท.21/10/2562 

16 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– ชุด

นาํยาตรวจวเิคราะห์ทางดา้น

ภูมิคุม้กนัวทิยา วธีิที1  

3,320,210.- 3,337,330.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

30/2563 

ลวท.21/10/2562 

17 วสัดุการแพทย ์– อุปกรณ์ช่วย

ระบายนาํในช่องสมอง 

690,000.- 690,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ฟาโวริกา จาํกดั บ.ฟาโวริกา จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

31/2563 

ลวท.21/10/2562 

18 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– ชุด

นาํยาตรวจวเิคราะห์ภูมิคุม้กนั

วทิยา วิธีที 2 

4,603,452.- 4,653,194.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีซีเอส ออริกา 

(ประเทศไทย) 

บ.ดีซีเอส ออริกา 

(ประเทศไทย) 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

32/2563 

ลวท.21/10/2562 

 
 
 
 
 



 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

19 วสัดุการแพทย ์– ชุดเจาะระบาย

หนอง ปัสสาวะออกจากไตผา่น

ทางผิวหนงั  

800,000.- 800,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.อินเตอร์ เมดิคอล 

จาํกดั 

บ.อินเตอร์ เมดิคอล 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

33/2563 

ลวท.21/10/2562 

20 วสัดุการแพทย ์– สายสวนหลอด

เลือดดาํ จาํนวน 2 รายการ 

2,700,000.- 2,700,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.แนชเชอเริล 

มีเดีย จาํกดั 

บ.แนชเชอเริล มีเดีย 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

34/2563 

ลวท.21/10/2562 

21 วสัดุการแพทย ์– ขอ้เข่าเทียมแบบ

ใชส้ารยดึกระดูกชนิดทีส่วนรับ

นาํหนกัสามารถเคลือนไหวได ้

2,228,000.- 2,228,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เมดิไทม ์จาํกดั บ.เมดิไทม ์จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

36/2563 

ลวท.21/10/2562 

22 วสัดุการแพทย ์– วสัดุทาง

ศลัยกรรมกระดูก  

880,000.- 880,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เอ็ม ดี ซี 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

37/2563 

ลวท.21/10/2562 

23 วสัดุการแพทย ์– ขอ้เข่าเทียมที

ส่วนรับไม่สามารถเคลือนไหวได้

แบบเก็บเอน็ไขวห้ลงั 

2,124,850.- 2,200,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.วลิแฮลม์ ฟาร์

มาซูติคอล จาํกดั 

บ.วลิแฮลม์ ฟาร์มาซูติ

คอล จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

38/2563 

ลวท.21/10/2562 

24 วสัดุการแพทย ์– เลนส์แกว้ตา

เทียม จาํนวน 2 รายการ 

1,855,000.- 1,855,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดั 

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

39/2563 

ลวท.21/10/2562 

 
 
 
 
 



 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

25 วสัดุการแพทย ์– Cassette บรรจุ

สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออ๊ก

ไซด์  

1,610,136.- 1,610,136.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.จอห์นสนั แอนด ์

จอห์นสัน (ไทย)  

บ.จอห์นสนั แอนด ์

จอห์นสัน (ไทย) 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

40/2563 

ลวท.21/10/2562 

26 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– 

อาหารเลียงเชือสาํเร็จรูป 

699,630.- 701,630.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ไบโอมีเดีย 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

41/2563 

ลวท.21/10/2562 

27 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์–ชุด

นาํยาวเิคราะห์แยกชนิดเมด็เลือด

ขาว CD45/CD3/CD4 

690,000.- 690,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ซิลลิค ฟาร์มา 

จาํกดั 

บ.ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

43/2563 

ลวท.21/10/2562 

28 จา้งเหมาทาํความสะอาด

โรงพยาบาลนครพิงคพ์นืทีจาํนวน 

77,392 ตารางเมตร 

14,772,000.- 19,000,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เชียงใหมป่ระสพ

สุข จาํกดั 

บ.เชียงใหมป่ระสพสุข 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

44/2563 

ลวท.21/10/2562 

29 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– ชุด

นาํยาตรวจวเิคราะห์หาสารเคมีใน

เลือด  

10,961,000.- 10,961,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีซีเอช ออริกา 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

55/2563 

ลวท.31/10/2562 

30 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– 

นาํยาตรวจนบัเมด็เลือดอตัโนมตั ิ

2,606,400.- 2,617,600.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เฟิร์มเมอร์ บ.เฟิร์มเมอร์ เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

57/2563 

ลวท.31/10/2562 

 
 
 



 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

31 วสัดุการแพทย ์– ตวักรองไตเทียม 1,311,000.- 1311,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เฟรซีเนียส เมดิ

คอล แคร์ จาํกดั 

บ.เฟรซีเนียส เมดิคอล 

แคร์ จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

60/2563 

ลวท.31/10/2562 

32 วสัดุการแพทย ์– ชุดตดัวุน้ลูกตา

ดา้นหลงั  

1,500,000.- 1,500,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเช 

(ประเทศ) จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเช (ประเทศ) 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

61/2563 

ลวท.31/10/2562 

33 วสัดุการแพทย ์– เลนส์แกว้ตา

เทียมชนิดพบัแบบSingle piece  

2,698,800.- 2,698,800.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

62/2563 

ลวท.31/10/2562 

34 วสัดุการแพทย ์– ตวักรองไตเทียม

ประสิทธิภาพสูง  

665,000.- 665,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.คอสม่า เทรดดิง 

จาํกดั 

บ.คอสม่า เทรดดิง 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

63/2563 

ลวท.31/10/2562 

35 วสัดุการแพทย ์– ใบมีดตดัขน  642,000.- 642,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

64/2563 

ลวท.31/10/2562 

36 วสัดุการแพทย ์– สายนาํเลือด 665,000.- 665,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เมดิทอป จาํกดั บ.เมดิทอป จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

65/2563 

ลวท.31/10/2562 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562 

โรงพยาบาลนครพงิค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วนัท ี 1-30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

1 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– ชุด

นาํยาตรวจการแข็งตวัของเลือด 

1,381,250.- 1,381,250.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เมด-วนั จาํกดั บ.เมด-วนั จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

72/2563 

ลวท.4/11/2562 

2 วสัดุการแพทย ์– โลหะดาม

กระดูกและใส่ในโพรงกระดูกตน้

ขาชนิดแยกชิน  

3,060,000.- 3,180,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.แอลพีพี อินสรู

เมนท ์

บ.แอลพีพี อินสรูเมนท ์ เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

73/2563 

ลวท.4/11/2562 

3 วสัดุการแพทย ์– วสัดุศลัยกรรม

กระดูก  

819,400.- 819,400.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เอเทค เมดิคอล 

จาํกดั 

บ.เอเทค เมดิคอล จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

74/2563 

ลวท.4/11/2562 

4 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– 

นาํยาลา้งเครืองมือ 3E-Enzy 

630,000.- 630,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.โพสเฮลทแ์คร์ 

จาํกดั 

บ.โพสเฮลทแ์คร์ จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

75/2563 

ลวท.11/11/2562 

5 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– แถบ

ตรวจปัสสาวะ  

1,616,000.- 1,616,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เฟริมเมอร์   บ.เฟริมเมอร์   เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

76/2563 

ลวท.11/11/2562 

6 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– 

นาํยาไตเทียม  

2,360,000.- 2,750,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.อีออนเมด จาํกดั บ.อีออนเมด จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

77/2563 

ลวท.11/11/2562 

 
 
 



ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

7 จา้งเหมาซกัผา้ผูป่้วยโรงพยาบาล

นครพงิคพ์นืที 1,420,000 กิโลกรัม 

14,881,600.- 14,881,600.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

หจก.มาสเตอร์คลีน 

ลอนดรี แอน

เซอร์วสิ 

หจก.มาสเตอร์คลีน 

ลอนดรี แอนเซอร์วสิ 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

79/2563 

ลวท.15/11/2562 

8 วดัสดุการแพทย ์– ผา้กนัเปือน

พลาสติก 

537,000.- 585,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.แซนด ์อินฟินิตี 

จาํกดั 

บ.แซนด ์อินฟินิตี 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

80/2563 

ลวท.15/11/2562 

9 วสัดุวทิยาสาสตร์การแพทย ์– ชุด

ทดสอบเพอืจาํแนกชนิดของเชือ

แบททีเรียและชุดทดสอบความไว

ต่อยาตา้นจุลชีพ 

1,869,000.- 1,876,875.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เฮลธ์แคร์ อาร์ 

อสั จาํกดั 

บ.เฮลธ์แคร์ อาร์ อสั 

จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

81/2563 

ลวท.15/11/2562 

10 วสัดุการแพทย ์– ถุงมือผา่ตดัแบบ 

Sterile  

2,850,000.- 2,900,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.แปซิฟิค เฮลธ์

แคร์ (ไทยแลนด)์ 

บ.แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด)์ 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

82/2563 

ลวท.15/11/2562 

11 วสัดุการแพทย ์– สายสวนเพอืวดั

ความดนัภายในหลอดเลือดหวัใจ

ดว้ยการถ่ายภาพคลืนเสียง 

3,660,000.- 3,660,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.บอสตนั ไซ

เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

บ.บอสตนั ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

84/2563 

ลวท.15/11/2562 

12 วสัดุการแพทย ์– สายสวนเพอืวดั

ความดนัภายในหลอดเลือดโคโร

นารี 

2,300,000.- 2,300,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.แอบ๊บอต เมดิคลั 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.แอบ๊บอต เมดิคลั 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

85/2563 

ลวท.15/11/2562 

 
 
 
 



ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

13 วสัดุการแพทย ์– ชุดท่อต่อจาก

โพรงสมองออกสู่ภายนอกเพอื

ตรวจวดัระดบันาํหล่อสมองและ

ไขสนัหลงั  

820,000.-, 820,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ฟาโวริกา จาํกดั บ.ฟาโวริกา จาํกดั เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

87/2563 

ลวท.20/11/2562 

14 วสัดุการแพทย ์– สายสวนเพอืการ

ขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

ดว้ยบอลลูน 

1,521,326.- 1,530,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.วลิแฮลม์ ฟาร์

มาซูติคอล 

บ.วลิแฮลม์ ฟาร์มาซูติ

คอล 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

88/2563 

ลวท.20/11/2562 

15 วสัดุการแพทย ์– ภาชนะรองรับ

สารคดัหลงั 

840,000.-, 864,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.เทคโนเมดิคลั 

(มหาชน) จาํกดั 

บ.เทคโนเมดิคลั 

(มหาชน) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

89/2563 

ลวท.21/11/2562 

16 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์– ชุด

นาํยาคดักรองการติดเชือในโลหิต

ทีไดจ้ากผูบ้ริจาคเลืออด 

3,444,000.- 3,456,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.อาร์เอน็ดี ไดแอก

โนสติกส์  

บ.อาร์เอน็ดี ไดแอกโน

สติกส์  

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

90/2563 

ลวท.21/11/2562 

17 เช่าระบบกาํจดัขยะมูลฝอยติดเชือ

โดยเทคโนโลยทีาํลายเชือดว้ยไอ

นาํ  

3,280,000.- 3,300,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.นาํววิฒัน์การช่าง 

(1992)  

บ.นาํววิฒัน์การช่าง 

(1992) 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

91/2563 

ลวท.21/11/2562 

18 วสัดุการแพทย ์– ขอ้สะโพกเทียม

แบบไม่มีเบา้ชนิด 2 ชนั ชนิด

ไม่ใช่ซีเมนต ์ 

2,512,000.- 2,520,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

93/2563 

ลวท.28/11/2562 

 
 
 



 
 
 

ลาํดบั

ท ี

งานทจีัดซือหรือจดัจ้าง วงเงนิทจีะ

ซือหรือจ้าง 

ราคากลาง วธีิซือหรือจ้าง รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทเีสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ

ราคาทตีกลงซือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที

คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขทแีละวนัที

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

จัดซือหรือจ้าง 

19 วสัดุการแพทย ์– สายสวนเพอืการ

ขยายหลอดเลือดโคโรนารีดว้ยการ

ดูดลิมเลือดดว้ยวธีิเชิงกล  

1,391,000.- 1,391,000.- วธีิการประกวด

ราคา (e-bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

เป็นผูเ้สนอ

ราคาตาํสุด 

94/2563 

ลวท.28/11/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 


