










แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563 

โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม 
วันที่  1-31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

ลําดั
บที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ
จาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

1 วัสดุสํานักงาน – กระดาษ A4 80 
แกรม จํานวน 7,200 รีม 

6,03,360.- 756,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

หจก.ลิขิตศิลป  หจก.ลิขิตศลิป เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

118/2563 
ลวท.1/01/2563 

2 จางเหมาขนขยะมูลฝอยภายใน
โรงพยาบาลไปโรงพักขยะ  

799,800.- 840,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.เดสพาชโีต บูล 
จํากัด 

บ.เดสพาชโีต บูล 
จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

119/2563 
ลวท.1/01/2563 

3 จางเหมาตรวจวิเคราะหเฉพาะทาง
พันธุศาสตร Chromosome Study 
จํานวน 4 รายการ 

776,000.- 776,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ศูนยพนัธุศาสตร 
เชียงใหม จํากัด 

บ.ศูนยพนัธุศาสตร 
เชียงใหม จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

120/2563 
ลวท.1/01/2563 

4 จางบํารุงรักษากลองสองตรวจ
ทางเดินอาหารและสองหลอดลม
ชนดิวดิทิัศนพรอมอปุกรณระบบ
ประมวลผล  

1,199,508.- 1,199,508.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.โอลิมปส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

บ.โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

123/2563 
ลวท.1/01/2563 

5 จางเหมาบริการทางการแพทยการ
สลายนิ่วในระบบทางเดนิปสสาวะ
แบบภายนอกรางกาย จํานวน 1 
รายการ 

4,790,000.
- 

4,800,000.
- 

วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.แอสราส เมดิ
คอล จํากดั 

บ.แอสราส เมดิคอล 
จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

125/2563 
ลวท.1/01/2563 

 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

6 วัสดุการแพทย สายสวนเพือ่การ
ขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวย
ขดลวดเคลือบยาตานการตีบซํ้า 

1,575,000.- 1,575,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ฟาโวริกา จํากดั บ.ฟาโวริกา จํากดั เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

132/2563 
ลวท.6/01/2563 

7 วัสดุการแพทย ขอสะโพกเทียม
แบบไมมีเบาชนิด 2 ชั้น 

511,460.- 517,880.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ซิลลิค ฟารมา 
จํากัด 

บ.ซิลลิค ฟารมา 
จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

133/2563 
ลวท.6/01/2563 

8 วัสดุวิทยาศาสตร ชุดเจาะเก็บ
เกล็ดเลือดอัตโนมัติ 

5,390,000.- 5,995,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.วินเนอรยี่ เมดิ
คอล จํากดั 

บ.วินเนอรยี่ เมดิคอล 
จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

134/2563 
ลวท.6/01/2563 

9 วัสดุการแพทย สายสวนหลอด
เลือดนําทางเพือ่การขยายหลอด
เลือดโคโรนารี ่

1,920,000.- 2,080,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ฟาโวริกา จํากดั บ.ฟาโวริกา จํากดั เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

135/2563 
ลวท.6/01/2563 

10 วัสดุการแพทย สายสวนนําสาย
สวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโค
โรนารี ่

1,750,000.- 1,750,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ไพรม เมดิคอล  บ.ไพรม เมดิคอล เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

136/2563 
ลวท.6/01/2563 

11 วัสดุการแพทย สายสวนเพือ่การ
ขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวย
บอลลูน 

2,500,000.- 2,590,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.แอบบอต ลาบอ
แรตอรีส 

บ.แอบบอต ลาบอแร
ตอรีส 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

137/2563 
ลวท.6/01/2563 

12 วัสดุการแพทย ชุดทาํแผล 
จํานวน 8 รายการ 

909,500.- 909,500.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ไบโอคอททอน  บ.ไบโอคอททอน เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

139/2563 
ลวท.7/01/2563 

 
 
 
 
 
 



ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

13 วัสดุการแพทย ขอเขาเทียมแบบ
สวนรับน้ํานักสามารถเคลื่อนไหว
ได 

2,351,250.- 2,351,250.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) 
จํากัด 

บ.ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสดุ 

140/2563 
ลวท.7/01/2563 

14 วัสดุการแพทย สมอยึดกระดูก
เขากับเนื้อเยื่อสําหรับเย็บซอม
ขอไหล 

791,500.- 815,050.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.เมดิไทม จํากัด บ.เมดิไทม จํากัด เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

141/2563 
ลวท.7/01/2563 

15 วัสดุการแพทย สายสวนเพือ่
ขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวย
บอลลูน  

4,152,000.- 4,200,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ฮอสปแคร 
จํากัด 

บ.ฮอสปแคร จํากดั เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

142/2563 
ลวท.
8/01/2563 

16 วัสดุการแพทย สารยึดกระดูก
ชนดิมยีาปฏชิวีนะ 

1,080,000.- 1,157,400.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.เคเอส เมดิคอล บ.เคเอส เมดิคอล เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

143/2563 
ลวท.
8/01/2563 

17 จางกอสรางทางเดินเชือ่ม
ระหวางอาคารรังสีรักษาและ
อาคารศนูยสุขภาพชุมชน  

543,000.- 567,230.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

หจก.ชิณ คอสสต
รัดชัน่ แอนดเอน็จิ
เนียร่ิง 

หจก.ชิณ คอสสต
รัดชัน่ แอนดเอน็จิ
เนียร่ิง 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

144/2563 
ลวท.
9/01/2563 

18 วัสดุงานบานงานครวั(ประเภท
กระดาษชาํระและกระดาษเชด็
มือ) 

1,203,180.- 1,203,180.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.เชียงใหมแจนิโท
เรียล ซัพพลาย 
จํากัด 

บ.เชียงใหมแจนิโท
เรียล ซัพพลาย จํากดั 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

149/2563 
ลวท.
10/01/2563 

19 เชาระบบใหบริการถายภาพทาง
รังสีแบบดิจิตอล PACS 

5,300,000.04 5,500,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ทีจีแอล เมดิคลั 
ซีสเต็มส  

บ.ทีจีแอล เมดิคลั ซีส
เต็มส 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

150/2563 
ลวท.
1/02/2563 

20 จางบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรย
เตานมระบบดิจิตอล แบบรม
อะไหล 

1,100,000.- 1,000,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.บีเจเอช เมดิ
คอล 

บ.บีเจเอช เมดิคอล เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

151/2563 
ลวท.
1/02/2563 

 
 
 



ลําดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อหรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
จัดซื้อหรือจาง 

21 วัสดุการแพทย สายสวนนําสาย
สวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโค
โรนารี ่

500,000.- 500,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.แอบบอตลาบอ
แรตอรีส  

บ.แอบบอตลาบอแร
ตอรีส 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

152/2563 
ลวท.
22/02/2563 

22 วัสดุการแพทย ขอสะโพกเทียม
แบบมเีบาชนดิไมใชซีเมนต 

3,569,520.- 3,595,200.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ซิลลิค ฟารมา 
จํากัด 

บ.ซิลลิค ฟารมา 
จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

153/2563 
ลวท.
22/01/2563 

23 ครุภัณฑการแพทย ตูอบเด็ก
สําหรับลําเลียงทารกแรกคลอด  

548,000.- 548,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.เตยีวฮงสีลม 
จํากัด 

บ.เตียวฮงสีลม จํากัด เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

156/2563 
ลวท.
24/01/2563 

24 จางตดิต้ังแพงกั้นอลูมิเนียม
อาคาร 12,13,16  

598,000.- 799,500.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ซีเอช เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนดบิว
เดอร จํากดั 

บ.ซีเอช เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนดบวิเดอร จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

157/2563 
ลวท.
27/01/2563 

25 จางเดินสาย Fiber Optic เพื่อ
เชื่อมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรไปยังอาคารรังสี
รักษาและอาคารศูนยสุขภาพ
ชุมชน 

1,449,315.- 1,500,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.ทีเอ็นเอส เน็ท
เวิรค โซลูชัน่ 

บ.ทีเอ็นเอส เน็ทเวิรค 
โซลูชั่น 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

159/2563 
ลวท.1/02/2563 

26 วัสดุวิทยาศาสตร น้ํายาตรวจ
วิเคราะหดานชีวโมเลกุลสาํหรับ
ตรวจหาปริมาณสารพนัธุกรรม
ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
 

1,663,500.- 1,672,000.- วิธีการประกวด
ราคา (e-
bidding) 

บ.เมดิคอล ซัพ
พอรท  

บ.เมดิคอล ซัพพอรท เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

161/2563 
ลวท.1/02/2563 

 










