
แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับ

ได้) จ านวน ๕ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗

1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. คาร์ล ไซสส์ จก. 1,500,000.00 บ. คาร์ล ไซสส์ จก. 1,500,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

2 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (VISIOL) จ านวน ๑ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

8,098,412.70 8,098,412.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า 8,098,412.70 บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า 8,098,412.70 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

3 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองช่วยฟังเพ่ือช่วยการได้

ยิน) จ านวน ๑๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

 ๒๕๖๗

11,999,250.00 11,999,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด 11,999,250.00 บริษัท ออดิเมด จ ากัด 11,999,250.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

4 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหู

และใส่ในช่องหู) จ านวน ๕ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

8,997,800.00 8,997,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด 8,997,800.00 บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด 8,997,800.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

5 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าพร้อม

อุปกรณ์) จ านวน ๑๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

7,479,436.00 7,479,436.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 7,479,436.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 7,479,436.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

6 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ประคองเท้าและข้อ

เท้า) จ านวน ๓๐ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗

3,999,686.00 3,999,686.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,999,686.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,999,686.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

7 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์สายสวนท่อไต) จ านวน

 ๑๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

3,996,660.00 3,996,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด 3,996,660.00 บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ากัด 3,996,660.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

8 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุเย็บแผล) จ านวน ๕ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

1,499,147.86 1,499,147.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด 1,499,147.86 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด 1,499,147.86 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

9 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ปอดเทียมและอุปกรณ์

ประกอบการผ่าตัดหัวใจ) จ านวน ๑๑ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

2,649,570.00 2,649,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,649,570.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,649,570.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

10 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ใช้ตรวจสวนหัวใจและหลอด

เลือด) จ านวน ๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗

4,426,400.00 4,426,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด 4,426,400.00 เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด 4,426,400.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

11 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองมือเย็บและตัดต่อ

อัตโนมัติ) จ านวน ๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย

 จ ากัด

1,200,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ไทย 

จ ากัด

1,200,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

12 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนชนิดสองช่องแบบก่ึง

ถาวรส าหรับฟอกเลือดล้างไต) จ านวน ๓๐ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

10,998,350.00 10,998,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด 10,998,350.00 บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด 10,998,350.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

13 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ขอบล้ินหัวใจเทียม) จ านวน 

๘๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

13,995,753.60 13,995,753.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซน์เอ็นส์ 13,995,753.60 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซน์เอ็นส์ 13,995,753.60 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

14 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์พยุงฝ่าเท้าและส้นเท้า)

 จ านวน ๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,195,670.00 10,195,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อินโซลไทย จ ากัด 10,195,670.00 อินโซลไทย จ ากัด 10,195,670.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

15 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองช่วยฟัง) จ านวน ๖ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

5,991,520.00 5,991,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอียร์โทน(ประเทศไทย) จก 5,991,520.00 บ.เอียร์โทน(ประเทศไทย) จก 5,991,520.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

16 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการขยายหลอด

เลือดแดง) จ านวน ๖๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,748,000.00 10,748,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด 10,748,000.00 โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด 10,748,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

17 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุส้ินเปลือง) จ านวน ๔๐ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

19,999,065.00 19,999,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 19,999,065.00 บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด 19,999,065.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

18 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ถุงน่องเส้นเลือดขอด) จ านวน 

๑๕ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

3,997,500.00 3,997,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร์เมด จ ากัด 3,997,500.00 บริษัท ลีดเดอร์เมด จ ากัด 3,997,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

19 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ล้ินหัวใจเทียม) จ านวน ๕๙ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

6,600,000.00 6,600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

6,600,000.00 บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

6,600,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

20 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองช่วยฟังระบบดิจิตอล) 

จ านวน ๕ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

4,994,704.00 4,994,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด 4,994,704.00 บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด 4,994,704.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

21 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์รองรับและกักเก็บสาร

คัดหล่ังจากแผลหลังผ่าตัด) จ านวน ๘ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

2,798,176.50 2,798,176.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด 2,798,176.50 บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด 2,798,176.50 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

22 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ถุงน่องรักษาเส้นเลือดขอด) 

จ านวน ๔๓ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,999,924.76 2,999,924.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,999,924.76 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,999,924.76 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

23 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและท่อ

ระบาย) จ านวน ๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,996,000.00 7,996,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูอิสเซอส์เม็ด (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

7,996,000.00 บริษัท ซูอิสเซอส์เม็ด (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

7,996,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 17 ต.ค. 65

24 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดแทงเส้นเลือดชนิดถาวร) 

จ านวน ๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,960,000.00 3,960,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 3,960,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 3,960,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

25 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการขยายหลอด

เลือดด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์) จ านวน ๑๐๓ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

14,190,000.00 14,190,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด 14,190,000.00 บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด 14,190,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

26 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สารหนืด) จ านวน ๓ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,835,000.00 2,835,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์

ปอร์เรช่ัน จ ากัด

2,835,000.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์

เรช่ัน จ ากัด

2,835,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

27 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ผ่าตัดทางตา) จ านวน 

๑๓ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

1,599,320.00 1,599,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์

ปอร์เรช่ัน จ ากัด

1,599,320.00 บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์

เรช่ัน จ ากัด

1,599,320.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

28 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เต้านมเทียม) จ านวน ๒๔๐ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

3,575,000.00 3,575,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเธติค อินโนเวช่ัน 

ซัพพลาย จ ากัด

3,575,000.00 บริษัท เอสเธติค อินโนเวช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด

3,575,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

29 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ประสาทหูเทียม) จ านวน ๒ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖- ๒๕๖๗

6,450,000.00 6,450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล 

อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด

6,450,000.00 บริษัท เมดเอล เมดดิคัล 

อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด

6,450,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

30 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เข็มใช้ส าหรับฉีดยา) จ านวน 

๑๓ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

10,339,774.50 10,339,774.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด 10,339,774.50 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด 10,339,774.50 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

31 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและน ้ายา

ช่วยการผ่าตัด) จ านวน ๑๑ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

14,998,300.00 14,998,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด 14,998,300.00 บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด 14,998,300.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

32 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Dermatix Ultra) จ านวน ๑ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

5,999,490.00 5,999,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,999,490.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 5,999,490.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

33 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (PROTESCAL) จ านวน ๒ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

4,429,265.00 4,429,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,429,265.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,429,265.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

34 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายน าเลือด) จ านวน ๒ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

7,991,500.00 7,991,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 7,991,500.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 7,991,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

35 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนปัสสาวะชนิดในท่อไต)

 จ านวน ๒๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,699,840.00 3,699,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซี โปรเฟสช่ันแนล ซัพ

พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

3,699,840.00 บริษัท ดีซี โปรเฟสช่ันแนล ซัพ

พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

3,699,840.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

36 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (HEM-O-LOK) จ านวน ๓ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

3,992,799.30 3,992,799.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 3,992,799.30 บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 3,992,799.30 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

37 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (หน้ากากยึดตรึงผู้ป่วยขณะฉาย

รังสีบริเวณศีรษะและหัวไหล่) จ านวน ๓ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

1,599,000.00 1,599,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิซ ไลน์ จ ากัด 1,599,000.00 บริษัท บิซ ไลน์ จ ากัด 1,599,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

38 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดเก็บเซลล์ต้นก าเนิด) จ านวน

 ๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

1,680,000.00 1,680,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,680,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,680,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

39 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ข้อไหล่เทียม) จ านวน ๖๑ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,631,480.00 2,631,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 2,631,480.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 2,631,480.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

40 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึด

กระดูก) จ านวน ๘๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,996,500.00 19,996,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 19,996,500.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 19,996,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

41 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ใช้ช่วยห้ามเลือด) จ านวน ๑๑ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

13,998,178.70 13,998,178.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,998,178.70 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 13,998,178.70 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

42 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ผ่าตัดอวัยวะเพศ) 

จ านวน ๓๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,954,345.00 3,954,345.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 3,954,345.00 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 3,954,345.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

43 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุดูดซับของเหลวในตา) 

จ านวน ๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,099,800.00 1,099,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวอาย เซอร์จิคอล จ ากัด 1,099,800.00 บริษัท นิวอาย เซอร์จิคอล จ ากัด 1,099,800.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

44 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าในสมอง

ส่วนลึกพร้อมอุปกรณ์) จ านวน ๙ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,528,000.00 11,528,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อินจีเนียส เทคโนโลยี 11,528,000.00 บจ. อินจีเนียส เทคโนโลยี 11,528,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

45 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 617,000.00 617,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากัด 617,000.00 บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากัด 617,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

46 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 5,509,300.00 5,509,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ

ร่ีส์ จ ากั

5,509,300.00 บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอ

ร่ีส์ จ ากั

5,509,300.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

47 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 1,821,996.00 1,821,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ

พลาย จ าก

1,821,996.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ

พลาย จ าก

1,821,996.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

48 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดตรวจวิเคราะห์เลือด) 

จ านวน ๓ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,636,450.00 13,636,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

13,636,450.00 บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

13,636,450.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

49 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ถุงคลุมกล้องผ่าตัด) จ านวน ๓ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

1,699,700.00 1,699,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. คาร์ล ไซสส์ จก. 1,699,700.00 บ. คาร์ล ไซสส์ จก. 1,699,700.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

50 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Latex Tube) จ านวน ๕ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

3,999,960.00 3,999,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 3,999,960.00 บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด 3,999,960.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

51 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ตัวกรองสารน ้าหรือสารอาหาร

ทางหลอดเลือดด า) จ านวน ๔ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,610,000.00 2,610,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์)

2,610,000.00 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์)

2,610,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

52 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ชุดแทงหลอดเลือด) 

จ านวน ๑๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,999,855.00 8,999,855.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,999,855.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 8,999,855.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

53 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ใบมีดผ่าตัด) จ านวน ๘ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖- ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,399,665.00 2,399,665.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ 2,399,665.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ 2,399,665.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

54 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์สายสวนและขยาย

หลอดเลือด) จ านวน ๔๔๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ

 ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,299,996.00 6,299,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

6,299,996.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

6,299,996.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

55 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 11,844,000.00 11,844,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อิควาน จ ากัด 11,844,000.00 อิควาน จ ากัด 11,844,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

56 วัสดุวิทยาศาสตร์ 14 รายการ 5,183,000.00 5,183,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี 

จ ากัด

5,183,000.00 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด 5,183,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

57 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 998,952.00 998,952.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด 998,952.00 บริษัท กิบไทย จ ากัด 998,952.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

58 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,337,072.00 1,337,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ 

จ ากัด

1,337,072.00 บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ 

จ ากัด

1,337,072.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

59 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 2,637,560.00 2,637,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

2,637,560.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

2,637,560.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

60 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 7,450,000.00 7,450,000.00 วิธีคัดเลือก วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

7,450,000.00 วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

7,450,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

61 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 1,005,800.00 1,005,800.00 วิธีคัดเลือก แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 1,005,800.00 แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 1,005,800.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

62 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 33 รายการ 8,508,770.00 8,508,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 8,508,770.00 บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 8,508,770.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

63 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 688,000.00 688,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

688,000.00 บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 688,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

64 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผ่นตรวจวัดค่าความเข้มข้น

ของฮีโมโกลบิน) จ านวน ๑ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖- ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,500,000.00 5,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 5,500,000.00 เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) 5,500,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

65 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ตรวจเช้ือเฮริโคแบคเตอร์ไพโล

ไร) จ านวน ๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖- 

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,998,332.00 1,998,332.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,998,332.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,998,332.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

66 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 4,988,000.00 4,988,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์

 จ ากัด

4,988,000.00 บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 

จ ากัด

4,988,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

67 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 4,334,000.00 4,334,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 4,334,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 4,334,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

68 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,110,000.00 1,110,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์

 จ ากัด

1,110,000.00 บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 

จ ากัด

1,110,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

69 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,061,440.00 1,061,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด 1,061,440.00 บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด 1,061,440.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

70 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (CPAP Prisma) จ านวน ๑๐ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,300,000.00 2,300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิสเมด จ ากัด 2,300,000.00 บริษัท อิสเมด จ ากัด 2,300,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

71 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,400,000.00 2,400,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,400,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,400,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

72 จ้างบริการดูแลตรวจสอบบ ารุงรักษาท าความสะอาด

และซ่อมแซมระบบส ารองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และ

ระบบดับเพลิง จ านวน ๑ งาน (ต่อเน่ือง) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖

374,500.00 374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อินทริเกรทเต็ด โซลูช่ัน โพร

ไวเดอร์ จก.

374,500.00 บ. อินทริเกรทเต็ด โซลูช่ัน โพรไว

เดอร์ จก.

374,500.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 30 ก.ย. 65

73 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดให้สารละลายส าหรับเคร่ือง

ควบคุม) จ านวน ๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,999,289.70 49,999,289.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 49,999,289.70 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 49,999,289.70 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

74 จ้างบ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบห้องเรียน Smart 

Classroom จ านวน ๑ งาน

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 150,000.00 บริษัท ลานนาคอม จ ากัด 150,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 30 ก.ย. 65

75 ค่าบริการบ ารุงรักษารายปีเคร่ืองป่ัน เน้ือเย่ือส าหรับการ

แยกเซลล์เด่ียว หรือระดับโมเลกุลชนิดแปดหัวแบบ 

ควบคุมอุณหภูมิ (แบบรวมอะไหล่)

128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

128,400.00 วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

128,400.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

76 น ้ามันดีเซล 491,243.53 491,243.53 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ์เวล 1991 จ ากัด 491,243.53 บริษัท แมกซ์เวล 1991 จ ากัด 491,243.53 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

77 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เลนส์เสริมแก้ไขสายตาส้ันและ

มีเอียงร่วม) จ านวน ๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,999,000.00 3,999,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(1994)

3,999,000.00 บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 

(1994)

3,999,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

78 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ส าหรับช่วยหายใจ) 

จ านวน ๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

3,000,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

3,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

79 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วงจรช่วยหายใจ) จ านวน ๒๓ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

14,999,967.00 14,999,967.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด 14,999,967.00 บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด 14,999,967.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

80 จ้างบ ารุงรักษาระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู 285,900.00 285,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 285,900.00 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค 285,900.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 30 ก.ย. 65

81 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการขยายหลอด

เลือดแดงใหญ่) จ านวน ๒๕๗ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,383,400.00 39,383,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 39,383,400.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 39,383,400.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 12 ต.ค. 65

82 จ้างบริการซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศตู้แยกโรค

480,000.00 480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

480,000.00 บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

480,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 30 ก.ย. 65

83 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จ านว ๑ งาน (ต่อเน่ือง)

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

1,009,440.00 1,009,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภัย 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1,009,440.00 ส านักงานรักษาความปลอดภัย 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1,009,440.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1 ต.ค. 65

84 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 784,524.00 784,524.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิแคร์ ซัพ

พลาย

784,524.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิแคร์ ซัพ

พลาย

784,524.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 12 ต.ค. 65

85 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 2,476,460.00 2,476,460.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

2,476,460.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

2,476,460.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

86 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 6,592,060.00 6,592,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 6,592,060.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 6,592,060.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

87 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 798,406.40 798,406.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 798,406.40 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 798,406.40 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

88 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 1,003,660.00 1,003,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 1,003,660.00 เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 1,003,660.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

89 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 รายการ 1,912,052.06 1,912,052.06 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็กซ์แอล ไบโอเทค จ ากัด 1,912,052.06 เอ็กซ์แอล ไบโอเทค จ ากัด 1,912,052.06 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

90 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 2,682,490.00 2,682,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 2,682,490.00 เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 2,682,490.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

91 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 1,258,500.00 1,258,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

1,258,500.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

1,258,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 12 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

92 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ 17,403,855.40 17,403,855.40 วิธีเฉพาะเจาะจง แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 17,403,855.40 แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 17,403,855.40 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 27 ต.ค. 65

93 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 1,461,192.00 1,461,192.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล 

ซายน์ จ ากัด

1,461,192.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์

 จ ากัด

1,461,192.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

94 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 รายการ 7,942,560.00 7,942,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 7,942,560.00 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด 7,942,560.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

95 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุเย็บแผลและอุปกรณ์ปิด

ผิวหนัง) จ านวน ๔๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,999,454.12 22,999,454.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย

22,999,454.12 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 (ไทย

22,999,454.12 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 12 ต.ค. 65

96 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุเย็บแผล สังเคราะห์ชนิด

ไม่ละลาย) จ านวน ๕๐ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,999,367.35 17,999,367.35 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย

17,999,367.35 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 (ไทย

17,999,367.35 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

97 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุไหมเย็บแผล) จ านวน ๒๓ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๕๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

3,498,699.00 3,498,699.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซัมมิท เฮลธ์แคร์ 3,498,699.00 ซัมมิท เฮลธ์แคร์ 3,498,699.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

98 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์หัตถการหัวใจ) จ านวน

 ๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

3,564,000.00 3,564,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,564,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,564,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

99 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง

ส่วนอกเอว) จ านวน ๒๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,500,000.00 2,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,500,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,500,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

100 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผ่นซิลิโคนปิดแผล) จ านวน 

๑๓ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

5,999,898.80 5,999,898.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 5,999,898.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 5,999,898.80 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

101 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เส้ือคลุมผ่าตัดส าเร็จรูป

ปราศจากเช้ือ) จ านวน ๙ รายการ ประจ าปีงบประมาณ

 ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,999,040.00 9,999,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 9,999,040.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 9,999,040.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

102 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับ

ได้) จ านวน ๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,999,233.02 15,999,233.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 15,999,233.02 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 15,999,233.02 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

103 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 1,060,584.00 1,060,584.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 1,060,584.00 บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 1,060,584.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

104 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนหัวใจชนิดบอลลูน) 

จ านวน ๙๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,003,500.00 2,003,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด 2,003,500.00 บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด 2,003,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 18 ต.ค. 65

105 จ้างบ ารุงรักษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมอาคาร จ านวน 1

 งาน

1,620,000.00 1,620,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาทิวรา แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

1,620,000.00 บริษัท อาทิวรา แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด

1,620,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1 ต.ค. 65

106 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 5,997,500.00 5,997,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอส

ติคส์ จ ากัด

5,997,500.00 บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอส

ติคส์ จ ากัด

5,997,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

107 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 28 รายการ 22,625,818.64 22,625,818.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,625,818.64 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 22,625,818.64 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

108 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 24 รายการ 4,385,451.00 4,385,451.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิแคร์ ซัพ

พลาย

4,385,451.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิแคร์ ซัพ

พลาย

4,385,451.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

109 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 14 รายการ 2,827,500.00 2,827,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 2,827,500.00 อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 2,827,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 12 ต.ค. 65

110 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ตรวจระบบทางเดิน

อาหาร) จ านวน ๘๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,999,880.00 7,999,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

7,999,880.00 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

7,999,880.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 25 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

111 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๘ รายการ 22,924,295.00 22,924,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 22,924,295.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 22,924,295.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 26 ต.ค. 65

112 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ผ่าตัด) จ านวน ๑๔ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

5,497,836.00 5,497,836.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเซอร์จ จ ากัด 5,497,836.00 บริษัท เมดเซอร์จ จ ากัด 5,497,836.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

113 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 42,560,000.00 42,560,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากัด 42,560,000.00 บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จ ากัด 42,560,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

114 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 35 รายการ 44,148,307.00 44,148,307.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 44,148,307.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 44,148,307.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

115 จ้างบริการดูแลตรวจสอบบ ารุงรักษา และซ่อมแซม

เคร่ืองตรวจจับเซลล์มะเร็งด้วยรังสีโฟรตอนแบบรวม

อะไหล่ จ านวน ๑ งาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

(ต่อเน่ือง)

1,105,300.00 1,105,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์

(ประเท

1,105,300.00 บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์(ประ

เท

1,105,300.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1 ต.ค. 65

116 จ้างบริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบสารสนเทศและ

จัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ จ านวน ๑ ระบบ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต่อเน่ือง)

9,756,000.00 9,756,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด 

จ ากัด

9,756,000.00 บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด 9,756,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1 ต.ค. 65

117 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดผ่าตัดต้อกระจก) จ านวน ๘ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

39,998,663.00 39,998,663.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 39,998,663.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 39,998,663.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 21 ต.ค. 65

118 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ติดตามการท างานของ

หลอดเลือด) จ านวน ๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,999,400.00 21,999,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซน์เอ็นส์ 21,999,400.00 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซน์เอ็นส์ 21,999,400.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 17 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

119 จ้างบริการดูแลตรวจสอบบ ารุงรักษา และซ่อมแซม

เคร่ืองตรวจอวัยวะและวิเคราะห์เมแทบอลิซึมของเซลล์ 

(PET-CT) แบบรวมอะไหล่ จ านวน ๑ เคร่ือง ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ (ต่อเน่ือง)

6,816,800.00 6,816,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ 

แมเนจ

6,806,800.00 บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ 

แมเนจ

6,806,800.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1 ต.ค. 65

120 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 2,176,380.00 2,176,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,176,380.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,176,380.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 26 ต.ค. 65

121 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 4,281,318.24 4,281,318.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 4,281,318.24 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 4,281,318.24 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 20 ต.ค. 65

122 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 607,500.00 607,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โกลบอล ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 607,500.00 โกลบอล ไบโอเทคโนโลยี จ ากัด 607,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

123 เช่าเคร่ืองมือตรวจโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ 2,459,930.00 2,459,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด 2,459,930.00 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด 2,459,930.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 1 ต.ค. 65

124 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สกรูยึดตรึงกระดูก) จ านวน 

๓๑๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800,000.00 3,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเมิร์กซ์ จ ากัด 3,800,000.00 บริษัท สยามเมิร์กซ์ จ ากัด 3,800,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 17 ต.ค. 65

125 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ปลอกส าหรับวัดอุณภูมิหู) 

จ านวน ๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,099,995.36 10,099,995.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,099,995.36 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,099,995.36 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

126 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (โลหะดามกระดูกสันหลัง) 

จ านวน ๓๖๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,999,890.00 7,999,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 7,999,890.00 บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด 7,999,890.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

127 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 15,697,328.00 15,697,328.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 15,697,328.00 บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 15,697,328.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

128 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 2,914,680.00 2,914,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,914,680.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,914,680.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 20 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

129 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 7,237,900.00 7,237,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 

จ ากัด

7,237,900.00 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 

จ ากัด

7,237,900.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

130 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 53 รายการ 10,791,611.00 10,791,611.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จ ากัด 10,791,611.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด 10,791,611.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 18 ต.ค. 65

131 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 920,330.00 920,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

920,330.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน

920,330.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 18 ต.ค. 65

132 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 1,294,700.00 1,294,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จ ากัด

1,294,700.00 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จ ากัด

1,294,700.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 18 ต.ค. 65

133 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 10,375,000.00 10,375,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด

10,375,000.00 บริษัท เอส อาร์ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด

10,375,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 19 ก.ย. 65

134 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 108 รายการ 28,374,677.30 28,374,677.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดลตา แล็บบอราตอร่ี 

จ ากัด

28,374,677.30 บริษัท เดลตา แล็บบอราตอร่ี 

จ ากัด

28,374,677.30 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

135 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 31,744,000.00 31,744,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 31,744,000.00 บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 31,744,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

136 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ 5,996,109.00 5,996,109.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 5,996,109.00 บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 5,996,109.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

137 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 4,441,570.00 4,441,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,441,570.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,441,570.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

138 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ CPAP) จ านวน ๓ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จ ากัด 1,000,000.00 บริษัท เอ็นเค สลีปแคร์ จ ากัด 1,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

139 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์รักษาแผล) จ านวน ๕

 รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

4,199,536.00 4,199,536.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,199,536.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,199,536.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 17 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

140 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (CPAP รุ่น RESmart) จ านวน 

๑๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล จ ากัด 1,500,000.00 บริษัท โปรแคร์ เมดิคอล จ ากัด 1,500,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

141 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุเย็บแผล สังเคราะห์) 

จ านวน ๖๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,999,544.38 25,999,544.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย

25,999,544.38 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 (ไทย

25,999,544.38 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

142 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (CPAP รุ่น AirSense และ Air 

Start พร้อมอุปกรณ์) จ านวน ๑๗ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,999,950.00 22,999,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 22,999,950.00 บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 22,999,950.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 27 ต.ค. 65

143 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ือง CPAP พร้อมอุปกรณ์) 

จ านวน ๒๕ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000,000.00 20,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด 20,000,000.00 เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด 20,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

144 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์เย็บแผล) จ านวน ๖๐ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

11,999,435.10 11,999,435.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 11,999,435.10 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 11,999,435.10 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

145 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ท่อน าเลือด) จ านวน ๓๗ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

14,999,800.00 14,999,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

14,999,800.00 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

14,999,800.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

146 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (โลหะดามกระดูก) จ านวน 

๓๗๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,200,000.00 13,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มซีดับบลิวอะไลน์

เม้นท์ จ ากัด

13,200,000.00 บริษัท เอ็มซีดับบลิวอะไลน์เม้นท์

 จ ากัด

13,200,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 19 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

147 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการรักษาหลอด

เลือด) จ านวน ๕๑๓ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,999,650.00 20,999,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,999,650.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 20,999,650.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

148 บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองวิเคราะห์แยกชนิด

และหาปริมาณ HPLC (แบบรวมอะไหล่)

411,052.27 411,052.27 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จ ากัด

411,052.00 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี 

จ ากัด

411,052.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 30 ก.ย. 65

149 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 9,397,718.70 9,397,718.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 9,397,718.70 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 9,397,718.70 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

150 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 54 รายการ 4,637,223.00 4,637,223.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

4,637,223.00 บริษัท ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

4,637,223.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 28 ต.ค. 65

151 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและท่อ

ระบาย) จ านวน ๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,996,000.00 7,996,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

7,996,000.00 บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

7,996,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 17 ต.ค. 65

152 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดข้อสะโพกเทียม) จ านวน 

๑๔๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,999,596.00 1,999,596.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,999,596.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 1,999,596.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

153 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดประสาทหูเทียม Nucleus) 

จ านวน ๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,200,000.00 8,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

8,200,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

8,200,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

154 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ผ่าตัดตา) จ านวน ๗๙ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

49,999,975.42 49,999,975.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 49,999,975.42 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 49,999,975.42 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 18 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

155 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วงจรช่วยหายใจชนิดมีขดลวด)

 จ านวน ๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000,000.00 12,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด 12,000,000.00 บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด 12,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

156 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการขยายหลอด

เลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์) จ านวน 

๑๑๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,998,000.00 21,998,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศ

ไทย) จ าก

21,998,000.00 บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศ

ไทย) จ าก

21,998,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

157 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายลวดและสายสวน) จ านวน

 ๘๘ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

7,997,200.00 7,997,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศ

ไทย) จ าก

7,997,200.00 บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศ

ไทย) จ าก

7,997,200.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

158 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ชุดข้อเข่าเทียม) จ านวน ๑๒๒ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,300,000.00 2,300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,300,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,300,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

159 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง) 

จ านวน ๑๘๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,995,884.04 15,995,884.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย

15,995,884.04 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย

15,995,884.04 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

160 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (i-STAT) จ านวน ๑ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

1,999,921.00 1,999,921.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

1,999,921.00 บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

1,999,921.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

161 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ท่อหลอดลมคอ) จ านวน ๑๒ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

1,999,860.00 1,999,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,999,860.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 1,999,860.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

162 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ศัลยกรรมประสาท) 

จ านวน ๑๙๕ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,999,459.00 19,999,459.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 19,999,459.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 19,999,459.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 26 ต.ค. 65

163 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 672,000.00 672,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 672,000.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 672,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 1 ต.ค. 65

164 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 869,235.00 869,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 

จ ากัด

869,235.00 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 

จ ากัด

869,235.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 20 ต.ค. 65

165 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผ่นโลหะดามกระดูก) จ านวน

 ๓๒ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จ ากัด

3,000,000.00 บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 

จ ากัด

3,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

166 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือใช้ในการขยาย

หลอดเลือด) จ านวน ๒๙๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ

 ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,999,850.00 4,999,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,999,850.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,999,850.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

167 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 35,020,000.00 35,020,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 35,020,000.00 บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 35,020,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

168 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ข้อสะโพกเทียม) 

จ านวน ๓๕๗ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,999,841.17 44,999,841.17 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย

44,999,841.17 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 (ไทย

44,999,841.17 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

169 จ้างผลิตรายการส้ัน (Filler) ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 1 

งาน โดยวิธีคัดเลือก

1,600,000.00 1,600,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ใจอ้ัน จ ากัด 1,600,000.00 บริษัท ใจอ้ัน จ ากัด 1,600,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 20 ต.ค. 65

170 เคร่ืองเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ Incubator Shaker 495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด 495,000.00 บริษัท กิบไทย จ ากัด 495,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 5 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

171 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ตัวกรองไตเทียมประสิทธิภาพ

สูง) จ านวน ๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,699,955.00 2,699,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,699,955.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,699,955.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

172 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (EASYPUMP) จ านวน ๑ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,499,862.40 2,499,862.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,499,862.40 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 2,499,862.40 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 20 ต.ค. 65

173 จ้างปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าตามช้ัน (EMERGENCY)

 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ช้ัน 5,6,7,8 และ 9 จ านวน

 1 งาน

349,954.20 349,954.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หัางหุ้นส่วนจ ากัดมูนไลท์ต้ิง 

2017

349,847.20 หัางหุ้นส่วนจ ากัดมูนไลท์ต้ิง 2017 349,847.20 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 25 ต.ค. 65

174 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสีเร่งอนุภาค จ านวน ๑ ชุด 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

11,740,000.00 11,740,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค 

จ ากัด

11,740,000.00 บริษัท กมลสุโกศล อีเล็คทริค 

จ ากัด

11,740,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 25 ต.ค. 65

175 จ้างบริการดูแลตรวจสอบ บ ารุงรักษา ท าความสะอาด

และซ่อมแซม ARIA SERVER S/N HIT3081 จ านวน ๑ 

งาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

20,454,334.00 20,454,334.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วาเรียน เมดิเคิล ซิสเท็มส์ แป

ซิฟิค , อิงค์

20,454,334.00 วาเรียน เมดิเคิล ซิสเท็มส์ แป

ซิฟิค , อิงค์

20,454,334.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 1 ต.ค. 65

176 ซ้ือโคมไฟ พร้อมติดต้ัง หอผู้ป่วยก่ึงวิกฤตศัลยกรรมชาย 

อาคาร 1 ช้ัน 5 จ านวน 54 ชุด

172,163.00 172,163.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หัางหุ้นส่วนจ ากัดมูนไลท์ต้ิง 

2017

172,163.00 หัางหุ้นส่วนจ ากัดมูนไลท์ต้ิง 2017 172,163.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 29 ต.ค. 65

177 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์กรองเลือดและฟอก

เลือด) จ านวน ๖ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗

5,799,850.00 5,799,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 5,799,850.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 5,799,850.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

178 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (INTROCAN SAFETY) จ านวน

 ๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

4,999,029.00 4,999,029.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,999,029.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 4,999,029.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

179 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ หน่วยงานพัฒนา

ระบบงาน ส านักงานคณบดี อาคารบริหาร ช้ัน 6 จ านวน

 1 งาน

492,428.36 492,428.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุญช่วยการช่าง 2466 

จ ากัด

491,122.76 บริษัท บุญช่วยการช่าง 2466 

จ ากัด

491,122.76 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 31 ต.ค. 65

180 จ้างเปล่ียนท่อน ้าประปาท่อน ้าท้ิงและท่อน ้าฝนอาคาร

หอพักพยาบาล 5 (ช่องชาร์ปท่ี 11 ฝ่ังขวา) ช้ัน 1 ถึง ช้ัน

 ดาดฟ้า จ านวน 1 งาน

400,783.95 400,783.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภมรไฮเทค(2003) จ ากัด 399,000.00 บริษัท ภมรไฮเทค(2003) จ ากัด 399,000.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 25 ต.ค. 65

181 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดตา 496,201.80 496,201.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 496,201.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 496,201.80 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 11 ต.ค. 65

182 จ้างปรับปรุงห้องน ้าหลังห้องทานอาหารส านักงาน 

CVMC ช้ันใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ จ านวน 1 

งาน

143,087.23 143,087.23 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์

 จ ากัด

141,900.00 บริษัท วี.อาร์.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากัด

141,900.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 25 ต.ค. 65

183 จ้างปรับปรุงห้องน ้าสาธารณะชาย ช้ัน 1 อาคารสิริกิต์ิ 

จ านวน 1 งาน

486,074.88 486,074.88 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเท

รดด้ิง

483,463.68 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเท

รดด้ิง

483,463.68 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง 26 ต.ค. 65

184 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการขยายหลอด

เลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า) จ านวน ๑๙๖ รายการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

32,195,000.00 32,195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 32,195,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 32,195,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

185 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายกร 31,296,410.74 31,296,410.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 31,296,410.74 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 31,296,410.74 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

186 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (วัสดุเสริมความแข็งแรง) 

จ านวน ๒๖๐ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗

5,199,790.00 5,199,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินวินเฮลธ์แคร์คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

5,199,790.00 บริษัท วินวินเฮลธ์แคร์คอนซัล

แทนท์ จ ากัด

5,199,790.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

187 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Certas Plus) จ านวน ๒ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

2,484,000.00 2,484,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 2,484,000.00 บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 2,484,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

188 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ตัวกรองไตเทียม) จ านวน ๘ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

2,999,995.20 2,999,995.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,999,995.20 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 2,999,995.20 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

189 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (แคปซูลส่องตรวจล าไส้เล็ก) 

จ านวน ๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,000,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 3,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

190 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ยึดกระดูก) จ านวน ๙๑

 รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

19,999,902.40 19,999,902.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย

19,999,902.40 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 (ไทย

19,999,902.40 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

191 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (CPAP De VILBISS และ 20C 

20A) จ านวน ๑๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗

4,500,000.00 4,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด 4,500,000.00 บริษัท สเปซเมด จ ากัด 4,500,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

192 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ถุงมือยางตรวจโรคชนิดใช้คร้ัง

เดียวแบบไม่ปราศจากเช้ือ ไม่มีแป้ง

275,000.00 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 19 ต.ค. 65

193 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แถบทดสอบระดับน ้าตาลใน

เลือดปลายน้ิว

105,900.00 105,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 105,900.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 105,900.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 19 ต.ค. 65

194 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เส้ือกาวน์ส าหรับผ่าตัด 

(Surgical Gown)

186,000.00 186,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุนย์วานิช อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

186,000.00 บริษัท บุนย์วานิช อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

186,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 19 ต.ค. 65

195 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สายจ้ีห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน 170,000.00 170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด 170,000.00 บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด 170,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 19 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

196 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนปัสสาวะแบบใช้คร้ัง

เดียว) จ านวน ๔ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 -๒๕๖๗

1,999,680.00 1,999,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,999,680.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 1,999,680.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

197 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ผ่าตัดหน้าท้องด้วย

กล้อง) จ านวน ๖๑ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ -๒๕๖๗

39,999,951.94 39,999,951.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 39,999,951.94 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 39,999,951.94 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

198 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการขยายหลอด

เลือดส่วนปลาย) จ านวน ๖๖๔ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

19,999,540.80 19,999,540.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 19,999,540.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 19,999,540.80 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

199 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (แผ่นปิดแผล) จ านวน ๒๕ 

รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗

5,999,903.02 5,999,903.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 5,999,903.02 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 5,999,903.02 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

200 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ท่ีใช้กับหลอดเลือด) 

จ านวน ๓๙๙ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗

14,599,500.00 14,599,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด 

จ ากัด

14,599,500.00 บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด 14,599,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

201 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 812,558.00 812,558.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 812,558.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 812,558.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

202 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ถุงมือยางตรวจโรคชนิดใช้คร้ัง

เดียวแบบไม่ปราศจากเช้ือ ไม่มีแป้ง

275,000.00 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

203 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ถุงมือยางตรวจโรคชนิดใช้คร้ัง

เดียวแบบไม่ปราศจากเช้ือ ไม่มีแป้ง

275,000.00 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65

204 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ถุงมือยางตรวจโรคชนิดใช้คร้ัง

เดียวแบบไม่ปราศจากเช้ือ ไม่มีแป้ง

275,000.00 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 275,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65



แบบ สขร. ๑

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงและรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ำยกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

205 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ปลอกสวมขา (Sleeves)เพ่ือ

ป้องกันการเกิดล่ิมเลือดอุดตันหัวใจ

380,920.00 380,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

380,920.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

380,920.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ 31 ต.ค. 65


