
1 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 649,276.00 649,276.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์

 จ ากัด

649,276.00 บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์

 จ ากัด

649,276.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C808/2566 (RA) 9 ม.ค. 66

2 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ผ่าตัดหลอดเลือด

และผ่าตัดหัวใจ) จ านวน ๑๘๐ รายการ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ -๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,999,976.77 10,999,976.77 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,999,976.77 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 10,999,976.77 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C836/2566 (RA) 10 ม.ค. 66

3 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (เคร่ืองช่วยฟัง Flow) 

จ านวน ๓ รายการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -

๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,980,000.00 5,980,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอียร์โทน(ประเทศไทย) จก 5,980,000.00 บ.เอียร์โทน(ประเทศไทย) จก 5,980,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C686/2566 (RA) 13 ม.ค. 66

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 16,045,000.00 16,045,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 16,045,000.00 อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด 16,045,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C809/2566 (RA) 13 ม.ค. 66

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 2,020,374.00 2,020,374.00 วิธีคัดเลือก บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด 2,020,374.00 บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด 2,020,374.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C811/2566 (RA) 13 ม.ค. 66

6 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 4,686,234.50 4,686,234.50 วิธีคัดเลือก โมเลคคิวลาร์ดีเอ็กซ์ จ ากัด 4,686,234.50 โมเลคคิวลาร์ดีเอ็กซ์ จ ากัด 4,686,234.50 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C810/2566 (RA) 13 ม.ค. 66

7 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 18,202,800.00 18,202,800.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 18,202,800.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 18,202,800.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C812/2566 (RA) 16 ม.ค. 66

8 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 4,702,500.00 4,702,500.00 วิธีคัดเลือก เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 4,702,500.00 เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 4,702,500.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C813/2566 (RA) 16 ม.ค. 66

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 3,862,000.00 3,862,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

3,862,000.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์

3,862,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C855/2566 (RA) 16 ม.ค. 66

10 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (สายสวนเพ่ือการขยาย

หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก) จ านวน ๒๖ รายการ

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

8,320,000.00 8,320,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 8,320,000.00 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 8,320,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C841/2566 (RA) 17 ม.ค. 66

11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ รายการ 1,020,000.00 1,020,000.00 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Bidding)

บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ากัด 1,005,000.00 บริษัท ดีเคเค ดีไวซ์ จ ากัด 1,005,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C905/2566 (RA) 20 ม.ค. 66

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี ๕ เดือนกุมภาพันธ์ 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
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ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

12 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 5,267,978.00 5,267,978.00 วิธีคัดเลือก วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

5,267,978.00 วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน)

5,267,978.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C816/2566 (RA) 20 ม.ค. 66

13 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 3,543,840.00 3,543,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ 

(ประเท

3,543,840.00 บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ 

(ประเท

3,543,840.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C815/2566 (RA) 24 ม.ค. 66

14 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,926,000.00 1,926,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก 1,926,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก 1,926,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C889/2566 (RA) 26 ม.ค. 66

15 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ล้ินหัวใจเทียม ต าแหน่ง

ไมทรัล) จ านวน ๕ รายการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซน์เอ็นส์ 2,000,000.00 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซน์เอ็นส์ 2,000,000.00 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุ C903/2566 (RA) 27 ม.ค. 66
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