
1 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 70 รายการ 15,284,614.80 15,284,614.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 

จ ากัด

15,284,614.80 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 

จ ากัด

15,284,614.80 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C695/2566 (RA) 1 ธ.ค. 65

2 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 38 รายการ 14,983,620.00 14,983,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 14,983,620.00 บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 14,983,620.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C693/2566 (RA) 1 ธ.ค. 65

3 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (CPAP Yuwell) จ านวน ๗ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

7,000,000.00 7,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด 7,000,000.00 บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด 7,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C439/2566 (RA) 2 ธ.ค. 65

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 22 รายการ 5,730,268.69 5,730,268.69 วิธีเฉพาะเจาะจง ซี-เมด โฮด้ิง จ ากัด 5,730,268.69 ซี-เมด โฮด้ิง จ ากัด 5,730,268.69 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C723/2566 (RA) 2 ธ.ค. 65

5 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองช่วยฟัง Starkey 

และ Oticon) จ านวน ๘ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,997,000.00 2,997,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด 2,997,000.00 บริษัท ออดิเมด จ ากัด 2,997,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C729/2566 (RA) 6 ธ.ค. 65

6 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนัง

ท้อง) จ านวน ๑๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

999,868.00 999,868.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 

จ ากัด

999,868.00 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 

จ ากัด

999,868.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C731/2566 (RA) 6 ธ.ค. 65

7 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลัง

ใบหู) จ านวน ๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,976,000.00 1,976,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด 1,976,000.00 บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด 1,976,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C732/2566 (RA) 6 ธ.ค. 65

8 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ประสาทหูเทียม) จ านวน ๒

 รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,700,000.00 13,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด 13,700,000.00 บริษัท ออดิเมด จ ากัด 13,700,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C730/2566 (RA) 6 ธ.ค. 65

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 38,152,843.20 38,152,843.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด 38,152,843.20 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด 38,152,843.20 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C699/2566 (RA) 7 ธ.ค. 65

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,571,440.00 3,571,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

3,571,440.00 วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

3,571,440.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C720/2566 (RA) 7 ธ.ค. 65

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ สขร. ๑  

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

11 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 691,000.00 691,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด 691,000.00 บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด 691,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C722/2566 (RA) 7 ธ.ค. 65

12 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,550,000.00 2,550,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

2,550,000.00 วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

2,550,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C721/2566 (RA) 7 ธ.ค. 65

13 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,985,300.00 2,985,300.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,985,300.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,985,300.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C712/2566 (RA) 8 ธ.ค. 65

14 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 665,000.00 665,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เฮเลนา ไทย ลาบอราตอ

ร่ีส์ จ าก

665,000.00 บริษัท เฮเลนา ไทย ลาบอราตอ

ร่ีส์ จ าก

665,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C713/2566 (RA) 8 ธ.ค. 65

15 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุหมอนรองกระดูก) 

จ านวน ๓๙๙ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000,000.00 20,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 20,000,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 20,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C707/2566 (RA) 8 ธ.ค. 65

16 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 23 รายการ 1,289,133.00 1,289,133.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 1,289,133.00 เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 1,289,133.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C714/2566 (RA) 8 ธ.ค. 65

17 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 593,200.00 593,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 593,200.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 593,200.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C711/2566 (RA) 8 ธ.ค. 65

18 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 1,601,600.00 1,601,600.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

1,601,600.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

1,601,600.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C744/2566 (RA) 8 ธ.ค. 65

19 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 รายการ 1,424,012.00 1,424,012.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,424,012.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,424,012.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C743/2566 (RA) 8 ธ.ค. 65

20 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 2,113,517.50 2,113,517.50 วิธีคัดเลือก บริษัท เดลตา แล็บบอราตอร่ี 

จ ากัด

2,113,517.50 บริษัท เดลตา แล็บบอราตอร่ี 

จ ากัด

2,113,517.50 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C741/2566 (RA) 9 ธ.ค. 65

21 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 4,108,586.00 4,108,586.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,108,586.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,108,586.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C737/2566 (RA) 9 ธ.ค. 65

22 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 756,000.00 756,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอส

ติคส์ จ ากัด

756,000.00 บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอส

ติคส์ จ ากัด

756,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C739/2566 (RA) 9 ธ.ค. 65

23 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 6,599,400.00 6,599,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

6,599,400.00 วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

6,599,400.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C740/2566 (RA) 9 ธ.ค. 65

24 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,929,424.00 1,929,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,929,424.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,929,424.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C738/2566 (RA) 9 ธ.ค. 65

25 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 68 รายการ 5,883,983.50 5,883,983.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ 

(ประเท

5,883,983.50 บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ 

(ประเท

5,883,983.50 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C742/2566 (RA) 9 ธ.ค. 65

26 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 1,142,176.00 1,142,176.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

1,142,176.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

1,142,176.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C746/2566 (RA) 13 ธ.ค. 65
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

27 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,380,000.00 1,380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์

 จ ากัด

1,380,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์

 จ ากัด

1,380,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C747/2566 (RA) 13 ธ.ค. 65

28 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (หลอดเลือดเทียม) จ านวน 

๔๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,999,969.00 5,999,969.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ 5,999,969.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ 5,999,969.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C476/2566 (RA) 16 ธ.ค. 65

29 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 3,452,040.00 3,452,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 3,452,040.00 บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 3,452,040.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C759/2566 (RA) 16 ธ.ค. 65

30 - หุ่นจ าลองฝึกการช่วยคลอดด้วยเคร่ืองดูด

สุญญากาศ - หุ่นจ าลองหญิงมีครรภ์

833,000.00 833,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จ ากัด 830,000.00 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จ ากัด 830,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C762/2566 (RA) 19 ธ.ค. 65

31 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 5,369,688.00 5,369,688.00 วิธีเฉพาะเจาะจง แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 5,369,688.00 แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 5,369,688.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C763/2566 (RA) 20 ธ.ค. 65

32 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๘๘ รายการ 49,437,993.44 49,437,993.44 วิธีเฉพาะเจาะจง แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 49,437,993.44 แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 49,437,993.44 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C698/2566 (RA) 21 ธ.ค. 65

33 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 9,235,170.00 9,235,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 9,235,170.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 9,235,170.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C766/2566 (RA) 21 ธ.ค. 65

34 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ข้อเข่าเทียมไม่สามารถ

เคล่ือนไหวได้) จ านวน ๕๘ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,998,200.00 14,998,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,998,200.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 14,998,200.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C774/2566 (RA) 22 ธ.ค. 65

35 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาแบบมือจับ 4,800,000.00 4,800,000.00 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Bidding)

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 4,790,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 4,790,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C755/2566 (RA) 23 ธ.ค. 65

36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา

 ชนิดจอภาพ ๖ ล้านพิกเซล จ านวน ๖ ชุด

2,811,000.00 2,811,000.00 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Bidding)

บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 2,809,800.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 2,809,800.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C758/2566 (RA) 23 ธ.ค. 65

37 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 650,000.00 650,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

650,000.00 วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

650,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C773/2566 (RA) 23 ธ.ค. 65

38 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดสายสวนรักษาความ

ผิดปกติของหลอดเลือดแดง) จ านวน ๒๖ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,400,000.00 2,400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซัมมิท เฮลธ์แคร์ 2,400,000.00 ซัมมิท เฮลธ์แคร์ 2,400,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C783/2566 (RA) 23 ธ.ค. 65
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

39 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,210,000.00 3,210,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,210,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,210,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C779/2566 (RA) 23 ธ.ค. 65

40 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 25,297,475.00 25,297,475.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 25,297,475.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 25,297,475.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C793/2566 (RA) 26 ธ.ค. 65

41 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 5,216,445.00 5,216,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด 5,216,445.00 บริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด 5,216,445.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C797/2566 (RA) 26 ธ.ค. 65
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