
ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

1 จ้างซ่อมกระเบื้องเคลือบหนิอ่อนอัด 

หอ้งมณฑล 6 และ 7 ของแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ชั้น 7 จ านวน 1 รายการ

800,000.00          768,260.00          วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก.ชิณโชติ บวิด้ิง 

740,000.00 บาท

บจก.ชิณโชติ บวิด้ิง 

730,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา และเปน็ผู้เสนอ

ราคาเพยีงรายเดียว

3100001510 

(02/12/2562)

2 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรมจักษ ุ

จ านวน 8 รายการ

699,160.00          699,160.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 699,160.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 660,000.00 บาท

พจิารณาจากเปน็ผู้มี

คุณสมบติัตรงเพยีงราย

เดียว

3100001511 

(04/12/2562)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

1



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

3 จ้างที่ปรึกษาโครงการส ารวจความ

ผูกพนัของบคุลากรที่มีต่อองค์กร 

EmployeeEngagement Survey 

ประจ าป ี2562

1,900,000.00        1,674,550.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สเปนเซอร์ สจ๊วต 

สตาร์ 1,674,550.00 บาท

บจก.สเปนเซอร์ สจ๊วต 

สตาร์ 1,674,550.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001512 

(12/12/2562)

4 ซ้ือเคร่ืองท าความร้อนใหก้ับละอองน้ า

เนบไูลเซอร์ จ านวน 10เคร่ือง

250,000.00          250,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ไทคูณ เมดิคอล 

250,000.00 บาท

บจก. ไทคูณ เมดิคอล 

250,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001514 

(13/12/2562)

5 ซ้ือเคร่ืองตรวจอวยัวะสนามแม่เหล็ก 

ก าลังสูง (MRI) จ านวน 1เคร่ือง

100,000,000.00    100,000,000.00    วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก. ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) 

92,950,000.00 บาท

บจก. ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ 

91,500,000.00 บาท

บจก.ซีเมนส์ เฮลทแ์คร์ 

91,200,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001515 

(18/12/2562)

2



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

6 ซ้ือคอมพวิเตอร์ ประเภท Notebook 

ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 รายการ

450,000.00          433,350.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

433,350.00 บาท

บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

430,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001516 

(20/12/2562)

7 จ้างออกแบบงานปรับปรุงพื้นที่หอพกั

ผู้ปว่ยในชั้น 15 โซน B จ านวน 1 งาน

1,500,000.00        1,500,000.00        วธิคัีดเลือก บจก.ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล

 ดีไซน์ 1,500,000.00 บาท

บจก.ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล

 ดีไซน์ 1,200,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิคและมีผู้ผ่าน

ข้อเสนอเพยีงรายเดียว

3100001517 

(24/12/2562)

8 จ้างต่อลิขสิทธิร์ะบบงานคอมพวิเตอร์

ซอฟต์แวร์ SAP จ านวน 1 งาน

25,000,000.00      22,470,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อาโทสไอทโีซลูชั่นส์ 

22,470,000.00 บาท

บจก.อาโทสไอทโีซลูชั่นส์ 

22,100,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001519 

(25/12/2562)

9 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่

ข่าย (Server)และอุปกรณ์เก็บข้อมูล

ภายนอก (Storage) จ านวน 1 งาน

2,300,000.00        2,264,015.80        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลต้ิง

 2,264,015.80 บาท

บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลต้ิง

 2,210,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

3100001520 

(25/12/2562)

3



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

10 ซ้ือครุภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ประกอบ

อาคารพร้อมติดต้ังส าหรับพื้นที่บริการ

ผู้ปว่ยนอก (OPD) จ านวน 1 รายการ

20,000,000.00      20,000,000.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

หมวดที่ 1 

บจก.บ-ีเรดด้ี 3,340,000.00

 บาท

บจก.วอล์คเกอร์ เอสเตส 

3,550,000.00 บาท

หมวดที่ 2 

บจก. พรสยามอินทเีรีย 

15,000.000.71 บาท

บจก. วอล์คเกอร์ เอสเตท 

12,930,000.00 บาท

บจก. คล่องชาญวฒันา 

12,928100.91 บาท

บจก. เค.ท.ีกลอร่ี 

10,968,230.28 บาท

หมวดที่ 1 

บจก.บ-ีเรดด้ี 3,340,000.00

 บาท

หมวดที่ 2

บจก.เค.พ.ีท.ี กลอร่ี 

10,968,230.28 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3100001521 

(25/12/2562)

3100001522 

(25/12/2562)

4



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

11 ซ้ืออะไหล่ส าหรับกล้องจุลทรรศน์

พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

2,675.00             2,675.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สเปซเมด 2,675.00 

บาท

บจก.สเปซเมด 2,675.00 

บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100057878 

(02/12/2562)

12 จ้างด าเนินการตกแต่งสถานที่ และ 

กิจกรรมต่างๆภายในงานกิจกรรม

สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุลากร

ประจ าป ี2563

700,000.00          700,000.00          วธิคัีดเลือก ธนากฤต โปรโมชั่น โดย 

นายอนิวติั เนียมศรีเพช็ร 

600,000.00 บาท

บจก. ดิ-แอ็ท-โมสทพ์รีเซ็น

เทชั่น 670,000.00 บาท

บจก. แฟนท ู695,607.00 

บาท

ธนากฤต โปรโมชั่น โดย 

นายอนิวติั เนียมศรีเพช็ร  

600,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

4100057879 

(02/12/2562)

13 จ้างเปล่ียนมอเตอร์ Hipro ส าหรับ

ม่านม้วน ที่แพทย์แผนไทย ชั้น 7 

จ านวน 1 รายการ

25,000.00            24,824.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

24,824.00 บาท

บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

24,824.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057880 

(02/12/2562)

5



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

14 ซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI TO 

VGA จ านวน 3 ชิ้น

1,123.50             1,123.50             วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์

ปอเรชั่น 1,123.50 บาท

บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์

ปอเรชั่น 1,123.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057881 

(02/12/2562)

15 จ้างซ่อมแซม VSD ยี่หอ้ ABB จ านวน 

2 รายการ

30,000.00            29,960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอ อาร์ เอ็ม เอส 

เทคโนโลยี 29,960.00 บาท

บจก.ไอ อาร์ เอ็ม เอส 

เทคโนโลยี 29,960.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057882 

(02/12/2562)

16 ซ้ือสต๊ิกเกอร์สัญลักษณ์สารไวไฟ (GHS) 3,000.00             2,800.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 2,800.00 บาท

บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 2,800.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057883 

(02/12/2562)

17 ซ้ือถุง PVC หนา .12 ขนาด 16 x 12.5

 x 10.5 นิ้ว ติดซิป 3 ด้าน จ านวน 1 

รายการ

96,300.00            96,300.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ไอ แอนด์ พ ีกรุ้ป 

(1993) 96,300.00 บาท

บจก. ไอ แอนด์ พ ีกรุ้ป 

(1993) 96,300.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057884 

(02/12/2562)

18 ซ้ือแก้วกระดาษแบบมีห ูขนาด 6.5 oz.

 สีขาว จ านวน 1 รายการ

11,600.00            11,556.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

11,556.00 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

11,556.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057885 

(02/12/2562)

6



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

19 ซ้ือHead Phoneจ านวน 28 ชิ้น 98,868.00            98,868.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไดเมนชั่น ดาต้า 

(ประเทศไทย) 98,868.00 

บาท

บจก.ไดเมนชั่น ดาต้า 

(ประเทศไทย) 98,868.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057886 

(02/12/2562)

20 จ้างบ ารุงรักษาระบบงาน Employee 

Self Service System (ระบบ ESS)

70,000.00            53,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไพแล็บ สตูดิโอ 

53,500.00 บาท

บจก.ไพแล็บ สตูดิโอ 

53,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057887 

(02/12/2562)

21 ซ้ือปา้ยชื่อแพทย์ผู้ปว่ยในและปา้ยชื่อ

แพทย์ผู้ปว่ยนอก จ านวน 1 รายการ

36,500.00            36,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 36,500.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 36,491.28 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057888 

(02/12/2562)

22 ซ้ือ BIOSPIN CLS 120 Ozone gas 

solenoid valve assy

10,000.00            9,416.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.ฟลิเตอร์ วชิั่น 

9,416.00 บาท

บมจ.ฟลิเตอร์ วชิั่น 

9,416.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057889 

(02/12/2562)

23 ซ้ือแขนค้ าโช๊คประตู 42,000.00            41,088.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทเูดย์ สไตล์ 2100 

41,088.00 บาท

บจก.ทเูดย์ สไตล์ 2100 

41,088.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057890 

(02/12/2562)

7



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

24 ซ้ือคูปองอาหารวา่งและปกซีดี จ านวน

 2 รายการ

57,073.80            57,073.80            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 57,073.80 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 57,073.80 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057892 

(02/12/2562)

25 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพบ์ตัร 

Datacard sd360 card printer 

จ านวน 1รายการ

20,000.00            10,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั

 ฟอร์ม 10,500.00 บาท

บจก.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั

 ฟอร์ม 10,499.91 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057908 

(02/12/2562)

26 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองวดัและติดตาม

เปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

เลือดและชีพจร จ านวน 1 รายการ

13,000.00            13,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

13,000.00 บาท

บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

13,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100057909 

(02/12/2562)

27 ซ้ือแผ่นประคบร้อน (Hot pack)

จ านวน 4 รายการ

108,000.00          108,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 

108,000.00 บาท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

100,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057960 

(03/12/2562)

8



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

28 จัดหาการต่อลิขสิทธิ ์Annual License

 Software PedCath จ านวน 1 

รายการ

980 USD 980 USD วธิเีฉพาะเจาะจง SCIENTIFIC SOFTWARE 

SOLUTIONS, INC. 980.00 

USD

SCIENTIFIC SOFTWARE 

SOLUTIONS, INC. 980.00 

USD

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100057977 

(03/12/2562)

29 ซ้ือชุดหมีหอ้งเย็น จ านวน 5 รายการ 22,000.00            14,980.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีแบค (ประเทศไทย) 

14,980.00 บาท

บจก.ดีแบค (ประเทศไทย) 

14,980.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057985 

(03/12/2562)

30 ซ้ือซองกันกระแทก มีบบัเบลิ ขนาด 

A4 สีน้ าตาล (ขนาดใส่ CD และ 

Report ได้) จ านวน 1 รายการ

4,850.00             4,850.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเวลอป ท ูยู 

4,850.00 บาท

บจก.เอ็นเวลอป ท ูยู 

4,850.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057989 

(03/12/2562)

31 ซ้ือซ้ือ HDMI WIFI display 1,300.00             1,284.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไมร่า เทคโนโลยี 

จ ากัด 1,284.00 บาท

บริษทั ไมร่า เทคโนโลยี 

จ ากัด 1,284.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057991 

(03/12/2562)

9



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

32 ซ้ือเคร่ืองรักษาด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง

 จ านวน 1รายการ

17,850.00            17,850.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 

17,850.00 บาท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

17,850.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100057992 

(03/12/2562)

33 ซ้ือโทรศัพทม์ือถือ จ านวน 1 เคร่ือง 4,387.00             4,387.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.ไอท ีซิต้ี 4,387.00 บาท บมจ.ไอท ีซิต้ี 4,387.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057993 

(03/12/2562)

34 ซ้ือเคร่ืองวดัอัตราการไหลออกซิเจน

แบบติดผนังพร้อมเปล่ียน จ านวน 1 

รายการ

2,760.60             2,760.60             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มัฟฟนิ 2,760.60 บาท บจก.มัฟฟนิ 2,760.60 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057994 

(03/12/2562)

35 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ Foil พร้อมตีโลโก้ จ านวน

 24,000 ดวง

10,991.04            10,991.04            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ริบบอน(ไทยแลนด์) 

10,991.04 บาท

บจก.ริบบอน(ไทยแลนด์) 

10,991.04 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057995 

(03/12/2562)

10



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

36 ซ้ือคู่มือ Corporate Orientation 

ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ทกุต้นเดือน

51,000.00            51,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พพี.ีก๊อปปี้ 51,000.00

 บาท

หจก.พพี.ีก๊อปปี้ 51,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100057999 

(03/12/2562)

37 ซ้ือActuator Valve จ านวน 1 รายการ 48,000.00            47,080.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แสงชัยอีควพิเม้นท ์

(1984) 47,080.00 บาท

บจก.แสงชัยอีควพิเม้นท ์

(1984) 47,080.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058000 

(03/12/2562)

38 จ้างซ่อมระบบแอร์ด้านหลัง ประตู

เล่ือน และระบบเบรคของรถพยาบาล

 ทะเบยีน 3กท 7263 จ านวน 1 

รายการ

11,000.00            10,434.64            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บเีคเค ออโตเฮาส์ 

กาญจนาภเิษก 10,434.64 

บาท

บจก.บเีคเค ออโตเฮาส์ 

กาญจนาภเิษก 10,434.64 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058001 

(03/12/2562)

39 ซ้ือเคร่ืองมือส าหรับขบกระดูกชนิด

ปลายปากโค้ง จ านวน 1 รายการ

237,000.00          237,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

237,000.00 บาท

บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

213,300.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058003 

(03/12/2562)

11



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

40 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมเพื่อ

ส่ือสารโครงการส ารวจความผูกพนั

ของบคุลากรที่มีต่อองค์กรEmployee 

Engagement Survey ประจ าป ี2562

3,500.00             2,825.10             วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จักรวาลคัลเลอร์ปร๊ิน 

1,505.00 บาท

ร้านขีดขีด เขียนเขียน 

1,320.00 บาท

หจก.จักรวาลคัลเลอร์ปร๊ิน 

1,505.00 บาท

ร้านขีดขีด เขียนเขียน 

1,320.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058007 

(03/12/2562)

4100058009 

(03/12/2562)

41 ซ้ือรถเข็นสัมภาระ 2 คัน 25,000.00            23,540.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูเรก้า อินเตอร์เทรด 

23,540.00 บาท

บจก.ยูเรก้า อินเตอร์เทรด 

23,540.00 บาท

0 4100058033 

(04/12/2562)

42 ซ้ือปล๊ักไฟยาว 3 เมตร จ านวน 2 อัน 2,100.00             2,058.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ติยะไพบลูย์ 2,058.00

 บาท

บจก.ติยะไพบลูย์ 1,610.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058061 

(04/12/2562)

43 ซ้ือตู้นิรภยัในหอ้งพกัผู้ปว่ยจ านวน 1 

รายการ

13,910.00            13,910.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โฮเทล แอนด์ โฮม อิน

โนเวชั่น 13,910.00 บาท

บจก.โฮเทล แอนด์ โฮม อิน

โนเวชั่น 13,910.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058062 

(04/12/2562)

44 ซ้ืออะไหล่ของกล้องส่องตรวจส าหรับ

ผ่าตัดชนิดตัวรับภาพอยู่ปลายกล้อง

ระบบวดีิทศัน์พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 

กล้อง

259,967.20          259,967.20          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 259,967.20 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 240,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058072 

(04/12/2562)

12



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

45 ซ้ือแพก็เกจลงประกาศรับสมัครงาน 

เวบ็ไซต์ JobsDB.com จ านวน 1 งาน

69,619.55            69,619.55            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบ ี

(ประเทศไทย 69,619.55 

บาท

บจก.จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบ ี

(ประเทศไทย 69,619.55 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058073 

(04/12/2562)

46 ซ้ือตู้เส้ือผ้าบานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 5,885.00             5,885.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ร่มโพธิท์อง บดัด้ี 

เฟอร์นิเจอร์ 5,885.00 บาท

บจก.ร่มโพธิท์อง บดัด้ี 

เฟอร์นิเจอร์ 5,885.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058088 

(06/12/2562)

47 ซ้ือปั๊มระบายน้ า (Condensate 

Pump) จ านวน 1 รายการ

8,600.00             8,560.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 8,560.00 

บาท

บจก.วงศ์กิจมั่น 8,560.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058100 

(06/12/2562)

48 จ้างซ่อมโทรทศัน์ จ านวน 1 รายการ 10,000.00            9,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 9,000.00 บาท

บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 9,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058108 

(06/12/2562)

13



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

49 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองผลิต

สุญญากาศทางทนัตกรรมพร้อม

เปล่ียนจ านวน 1 รายการ

60,000.00            60,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 60,000.00 บาท

บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 60,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058137 

(09/12/2562)

50 ซ้ือแผ่นจอกรองแสง จ านวน 19 แผ่น 65,077.40            64,414.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์

เนชั่นแนล 64,414.00 บาท

บจก.เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์

เนชั่นแนล 64,414.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058155 

(09/12/2562)

51 ซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 2,889.00             2,889.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

2,889.00 บาท

บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

2,889.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058156 

(09/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

52 จ้างบริการศึกษาวเิคราะห์

ประสบการณ์ของผู้รับบริการการ

ฝึกอบรมและใหค้ าปรึกษาเพื่อพฒันา

คุณภาพของการบริการด้วยแนวคิด 

PATIENTDELIGHT จ านวน 1 งาน

498,620.00          498,620.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แบรนด์ บสูเตอร์ 

2019 จ ากัด 498,620.00 

บาท

บริษทั แบรนด์ บสูเตอร์ 

2019 จ ากัด 498,620.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058162 

(09/12/2562)

53 ค่าสมัครสมาชิกบริการข้อมูลมูลค่า

ยุติธรรม (Mark to Market)

53,500.00            53,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย 53,500.00 บาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย 53,500.00 บาท

0 4100058196 

(11/12/2562)

54 จ้างซ่อมแซมทอ่ส่งน้ าดับเพลิง และทอ่

ร้อยสายไฟ

64,000.00            63,665.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มินเซนแมชีนเนอร่ี 

63,665.00 บาท

บจก.มินเซนแมชีนเนอร่ี 

63,665.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058197 

(11/12/2562)

55 จ้างซ่อมเคร่ืองบบีกล้ามเนื้อเพื่อ

ปอ้งกันการเกิดล่ิมเลือดจ านวน 1 

เคร่ือง

6,420.00             6,420.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โนวาเทค เฮลธแ์คร์ 

6,420.00 บาท

บจก.โนวาเทค เฮลธแ์คร์ 

6,420.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058198 

(11/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

56 จ้างบ ารุงรักษาระบบจ่ายกลางอากาศ

อัดและอากาศอัดแรงดันสูงจ านวน 2 

รายการ

98,440.00            98,440.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 

(เอเชีย) 98,440.00 บาท

บจก.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 

(เอเชีย) 98,440.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058199 

(11/12/2562)

57 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส าหรับ

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบ 12 

ลีดจ านวน 2 รายการ

34,400.00            34,400.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 34,400.00 บาท บจก.โซวคิ 34,400.00 บาท เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058209 

(11/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

58 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 9 รายการ 88,000.00            87,205.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

20,704.50 บาท

บจก.สานกิจ 56,977.50 

บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

20,704.50 บาท

บจก.สานกิจ 56,977.50 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058231 

(11/12/2562)

4100058232 

(11/12/2562)

59 ซ้ือชุดเคร่ืองปั๊มลมส าหรับการตรวจ

การร่ัวซึมของกล้องส่องตรวจทางเดิน

อาหาร(Manual test leak)จ านวน1ชุด

47,000.00            47,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 47,000.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 47,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058233 

(04/12/2562)

60 ซ้ือค่าสมัครสมาชิก Aspen for 

Windows Pro

28,248.00            28,248.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยเควสท ์จ ากัด 

28,248.00 บาท

บริษทั ไทยเควสท ์จ ากัด 

28,248.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058234 

(11/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

61 จ้างตรวจสอบและซ่อม Plug in Bus 

duct พร้อมเปล่ียน ชั้น 3 โซน A

67,000.00            66,875.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ภทัรเมธากิจ 

66,875.00 บาท

บจก.ภทัรเมธากิจ 

66,875.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058235 

(11/12/2562)

62 ซ้ือกล่องเคร่ืองมือ จ านวน 2 รายการ 8,000.00             7,607.70             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจนบรรเจิด 7,607.70

 บาท

บจก.เจนบรรเจิด 7,607.70

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058305 

(12/12/2562)

63 จ้างอัพเกรดและส่งสัญญาณเตือน

อุณหภมูิภายในตู้แช่เย็นจ านวน 3 

รายการ

15,729.00            15,729.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อสิเทมิ 15,729.00 

บาท

บจก.อสิเทมิ 15,729.00 

บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058312 

(12/12/2562)

18



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

64 ซ้ือก๊าซทางการแพทย์ จ านวน 5 

รายการ

63,900.40            63,900.40            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 

63,900.40 บาท

บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 

63,900.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058319 

(12/12/2562)

65 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองมือบ าบดัด้วย

ความเย็นพร้อมเปล่ียน จ านวน 2 

รายการ

38,520.00            38,520.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

38,520.00 บาท

บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

35,310.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058325 

(12/12/2562)

66 ซ้ือหม้อต้มแผ่นร้อน ขนาด15ลิตร

(Hydrocollator)จ านวน 1 ชุด

250,000.00          250,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 

250,000.00 บาท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

235,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058343 

(13/12/2562)

67 ซ้ือเคร่ืองกรองและท าลายเชื้อโรค 

จ านวน 1 เคร่ือง

150,000.00          146,590.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี

 146,590.00 บาท

บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี

 146,590.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058344 

(13/12/2562)

68 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองไตเทยีม 

จ านวน 2 เคร่ือง

29,853.00            29,853.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 

29,853.00 บาท

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 

29,853.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058345 

(13/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

69 จ้างออกแบบคู่มือโภชนาการส าหรับ

ผู้ปว่ยมะเร็ง

23,000.00            22,470.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โมอาย 22,470.00 บาท บจก.โมอาย 22,470.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058346 

(13/12/2562)

70 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เคร่ืองมือทางการแพทย์ภายในระบบ

ของเวชภณัฑ์ปลอดเชื้อ จ านวน 4 

รายการ

275,999.97          275,999.97          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เกทท์งิเก (ไทยแลนด์)

 275,999.97 บาท

บจก. เกทท์งิเก (ไทยแลนด์)

 275,999.97 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058348 

(13/12/2562)

71 ซ้ืออุปกรณ์ปอ้งกันรังสี จ านวน 2 

รายการโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

115,000.00          103,450.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจริญพลัส เฮลทแ์คร์ 

103,450.00 บาท

บจก.เจริญพลัส เฮลทแ์คร์ 

100,950.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058351 

(13/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

72 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเลเซอร์ที่

ใช้ทางศัลยกรรม จ านวน 1 เคร่ือง

20,000.00            20,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ตะวนัแม็คไวสซ์ 

20,000.00 บาท

บจก.ตะวนัแม็คไวสซ์ 

20,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058352 

(13/12/2562)

73 เช่ารถตู้โดยสาร (รถผ่านการใช้งาน

แล้ว)พร้อมพนักงานขับรถและน้ ามัน

เชื้อเพลิง จ านวน 4 คันระยะเวลา 2 

เดือน

440,000.00          440,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ชัยธนันท ์ทราน

สปอร์ต 440,000.00 บาท

หจก.ชัยธนันท ์ทราน

สปอร์ต 440,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058368 

(13/12/2562)

74 ซ้ือแบตเตอร่ี 12V 5Ah ส าหรับเคร่ือง

ไฟแสงสวา่งฉุกเฉิน

15,000.00            14,637.60            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไดโน่ อีเล็คทริค 

14,637.60 บาท

บจก.ไดโน่ อีเล็คทริค 

14,637.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058369 

(13/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

75 จ้างบริการสอบเทยีบค่าและบ ารุงรักษา

เคร่ืองล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชื้อ 

จ านวน 14 เคร่ือง

38,500.00            38,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

38,500.00 บาท

บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

34,650.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058371 

(13/12/2562)

76 ซ้ือ Flash drive 16 GB ส าหรับ

ผู้บริหารใช้บนัทกึข้อมูล จ านวน 10 อัน

1,284.00             1,284.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์

ปอเรชั่น 1,284.00 บาท

บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์

ปอเรชั่น 1,284.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058372 

(13/12/2562)

77 ซ้ือเคร่ืองดูดของเหลวและสารคัดหล่ัง

ด้วยไฟฟา้ จ านวน 2 เคร่ือง

240,000.00          200,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

200,000.00 บาท

บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

200,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058373 

(13/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

78 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเลเซอร์ที่ใช้

ทางศัลยกรรมพร้อมเปล่ียนจ านวน 1 

รายการ

71,255.00            71,255.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

71,255.00 บาท

บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

71,255.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058374 

(16/12/2562)

79 จ้างบริการส่งข้อความ SMS ใหแ้ก่

บคุลากรภายในโรงพยาบาล จ านวน1 

รายการ

12,500.00            12,305.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คลิกเน็กซ์ 12,305.00

 บาท

บจก.คลิกเน็กซ์ 12,305.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058375 

(16/12/2562)

80 ซ้ือ SD Card บนัทกึข้อมูลในกล้อง

วงจรปดิพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 อัน

802.50                802.50                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 802.50 บาท

บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 802.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058376 

(16/12/2562)

81 ซ้ือน้ าแข็ง จ านวน 366 คร้ัง 10,980.00            10,980.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซีพเีอฟ เทรดด้ิง 

10,980.00 บาท

บจก.ซีพเีอฟ เทรดด้ิง 

10,980.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058379 

(16/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

82 ซ้ือ Oxygen Reservoir Bag Housing

 จ านวน 1 ชิ้น

1,600.00             1,600.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

1,600.00 บาท

บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

1,600.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058380 

(16/12/2562)

83 ซ้ืออุปกรณ์ดูแลรักษาความสะอาดของ

รถพยาบาล (Ambulance) จ านวน 1 

รายการ

4,700.00             4,700.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต

 4,700.00 บาท

บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต

 4,693.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058381 

(16/12/2562)

84 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองรักษาด้วย

ความร้อนลึกโดยใช้คล่ืนกระแทกพร้อม

เปล่ียน จ านวน 3 รายการ

218,500.00          218,500.00          วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ชินกฤช 218,500.00

 บาท

 บจก.ชินกฤช 210,000.00

 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058397 

(16/12/2562)

24



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

85 จ้างบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

อุปกรณ์ส าหรับใช้กับสวา่นเจาะ

กระดูกชนิดเปล่ียนหวัต่อได้ จ านวน 1 

รายการ

120,000.00          120,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกยูนิเทรด 

120,000.00 บาท

บจก.บางกอกยูนิเทรด 

120,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058410 

(16/12/2562)

86 จ้างบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

เลนส์ส าหรับส่องตรวจและผ่าตัด

ระบบทางเดินปสัสาวะ จ านวน 3 ชิ้น

306,555.00          306,555.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

306,555.00 บาท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

300,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058411 

(16/12/2562)

25



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

87 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองไตเทยีม พร้อม

เปล่ียน จ านวน 2 รายการ

4,165.00             4,165.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 4,165.00 บาท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 4,165.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058412 

(16/12/2562)

88 ซ้ืออะไหล่ส าหรับกล้องส่องปอด พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 กล้อง

417,621.00          417,621.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 417,621.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 385,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058413 

(16/12/2562)

26



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

89 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองวดัความดัน

โลหติ (แบบไร้สารปรอท) จ านวน 1

รายการ

2,900.00             2,900.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

2,900.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

2,900.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058414 

(16/12/2562)

90 จ้างติดต้ังสต๊ิกเกอร์ติดกระจก ที่ศูนย์

หวัใจ ชั้น 4 จ านวน 1 รายการ

18,000.00            17,558.70            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ว ีเอส พ ีฟอร์จูน บสิ

ซิเนส 17,558.70 บาท

บจก.ว ีเอส พ ีฟอร์จูน บสิ

ซิเนส 17,558.70 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058415 

(17/12/2562)

91 ซ้ือแผ่นกรองอากาศ Pre filter 78,000.00            77,163.05            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อินฟนิิต้ีอินโนเวพลัส 

77,163.05 บาท

บจก.อินฟนิิต้ีอินโนเวพลัส 

75,649.05 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058422 

(17/12/2562)

92 ซ้ือหวัฝักบวัปรับระดับจ านวน 1 

รายการ

24,000.00            24,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 24,000.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 24,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058423 

(17/12/2562)

27



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

93 จ้างงานหุ้มฉนวนทอ่ลมระบบปรับ

อากาศ ชั้น 11 โซน A จ านวน 1 

รายการ

160,000.00          159,965.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเซนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 

159,965.00 บาท

บจก.ดีเซนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 

159,965.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058424 

(17/12/2562)

94 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองผ่าตัดส่อง

ตรวจห ูคอ จมูก พร้อมเปล่ียน จ านวน

 1 รายการ

203,000.00          203,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

203,000.00 บาท

 บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

197,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058492 

(18/12/2562)

95 ซ้ือผ้าม่านพร้อมรางติดต้ัง จ านวน 3 

รายการ

13,482.00            13,482.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เด็คโค่ เดคคอเรทฟี 

13,482.00 บาท

บจก.เด็คโค่ เดคคอเรทฟี 

13,482.00 บาท

0 4100058493 

(18/12/2562)

96 ซ้ือบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 1,530.00             1,530.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต

 1,530.00 บาท

บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต

 1,530.00 บาท

0 4100058513 

(18/12/2562)

97 ซ้ือแผ่นรองเมาส์ชนิดหมอนรองข้อมือ 

จ านวน 40 แผ่น

7,160.01             6,848.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 6,848.00 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 6,848.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058517 

(18/12/2562)

28



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

98 ซ้ืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จ านวน 5

 รายการ

53,000.00            52,171.06            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไฟร์ โฟกัส เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ 52,171.06 

บาท

บจก.ไฟร์ โฟกัส เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วสิ 52,171.06 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058518 

(18/12/2562)

99 ซ้ือล้อรถเข็นจ านวน 4 รายการ 14,926.50            14,926.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แฮปปี้มูฟ (สาขา

พระราม 3) 14,926.50 บาท

บจก.แฮปปี้มูฟ (สาขา

พระราม 3) 14,926.50 บาท

0 4100058564 

(19/12/2562)

100 ซ้ือฉากกั้นอ่างล้างมือ 30,000.00            29,960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 29,960.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 29,960.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058565 

(19/12/2562)

101 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเตียงผู้ปว่ยปรับ

ระดับด้วยไฟฟา้พร้อมเปล่ียนจ านวน 4

 รายการ

250,000.00          250,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 250,000.00 บาท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 250,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058566 

(18/12/2562)

29



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

102 ซ้ือขวญัปใีหม่ ประจ าป ี2563 จ านวน 

3 รายการ

90,000.00            76,154.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านข้าวแช่ปา้เฉลียว 

56,000.00 บาท

ร้านโอทอ็ปขาวม้า 

16,450.00 บาท

บจก.วชัรการุณ 3,704.00 

บาท

ร้านข้าวแช่ปา้เฉลียว 

56,000.00 บาท

ร้านโอทอ็ปขาวม้า 

16,450.00 บาท

บจก.วชัรการุณ 3,704.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058567 

(19/12/2562)

4100058568 

(19/12/2562)

4100058573 

(19/12/2562)

103 ซ้ือตู้แขวนผ้าพร้อมชั้นเก็บของ จ านวน

 3 ตู้

94,160.00            94,160.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.กุลณภาภคั 94,160.00

 บาท

บจก.กุลณภาภคั 94,160.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058583 

(19/12/2562)

104 ซ้ืออะไหล่บานพบัตู้ยา กุญแจ และไส้

กุญแจ

16,000.00            15,544.43            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

15,544.43 บาท

บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

15,544.43 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058584 

(19/12/2562)

105 ซ้ือของที่ระลึก งานสัมมนา "7 ป ีข้อดี

ไม่มีวนัหยุด"ของศูนย์ออร์โธปดิิกส์

30,015.00            30,015.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รีแพลนเนตมี 

30,015.00 บาท

บจก.รีแพลนเนตมี 

30,015.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058585 

(20/12/2562)

30



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

106 ซ้ือแผ่นกรองอากาศในรถพยาบาล 5,500.00             5,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.กรีนโฟลว 5,500.00 

บาท

บจก.กรีนโฟลว 5,500.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058586 

(20/12/2562)

107 ซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 8 ตัว 33,500.00            33,199.96            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล 33,199.96 

บาท

บมจ. ซีโอแอล 33,199.96 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058589 

(20/12/2562)

108 จ้างวเิคราะหคุ์ณภาพน้ า RO ศูนย์ทนั

ตกรรม

19,200.00            19,200.00            วธิเีฉพาะเจาะจง เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา

 19,200.00 บาท

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา

 19,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058595 

(20/12/2562)

109 ซ้ือกระดาษกาวย่น จ านวน 251 ม้วน 3,500.00             2,819.99             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูเนี่ยนไทย-นิจิบนั 

2,819.99 บาท

บจก.ยูเนี่ยนไทย-นิจิบนั 

2,819.99 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058601 

(20/12/2562)

110 จ้างซ่อมพดัลมระบายอากาศ 

(Exhaust Fan) No.2 จ านวน 1 

รายการ

32,000.00            31,565.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เบสท ์มอเตอร์ ซัพ

พลาย 31,565.00 บาท

บจก.เบสท ์มอเตอร์ ซัพ

พลาย 31,565.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058605 

(20/12/2562)

31



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

111 ซ้ือปา้ยสอด 30,000.00            26,750.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อินเตอร์ช็อป ซัพพลาย

 26,750.00 บาท

บจก.อินเตอร์ช็อป ซัพพลาย

 26,750.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058652 

(23/12/2562)

112 ซ้ือ ปากกาพร้อมแทน่ต้ังโต๊ะ จ านวน 

10 ชุด

3,600.00             3,600.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชัยวฒันา ออฟฟศิ ซัพ

พลาย 3,600.00 บาท

บจก.ชัยวฒันา ออฟฟศิ ซัพ

พลาย 3,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058653 

(23/12/2562)

113 ซ้ือเก้าอี้บาร์ จ านวน 8 ตัว 9,000.00             8,200.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเฟอร์นิเมท 8,200.00

 บาท

บจก.ดีเฟอร์นิเมท 8,200.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058654 

(23/12/2562)

114 ซ้ืออะไหล่เข็มเจาะ เคร่ืองเจาะ

กระดาษตราช้าง HDP-2320 จ านวน 1

 คู่

900.00                845.30                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 845.30 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 845.30 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058655 

(23/12/2562)

115 ซ้ือปากกาลูกล่ืนน้ าเงิน ปากกาลูกล่ืน

แดง มีโลโก้ จ านวน 2 รายการ

67,795.20            67,795.20            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฟรองค์ อินเตอร์เทรด 

67,795.20 บาท

บจก.ฟรองค์ อินเตอร์เทรด 

67,795.20 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058657 

(23/12/2562)

32



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

116 ซ้ือโซ่บนัไดเล่ือน จ านวน 2 รายการ 24,000.00            23,458.68            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 23,458.68 

บาท

บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 23,458.68 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058659 

(23/12/2562)

117 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองตรวจ

คล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบ 12ลีดพร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

14,000.00            14,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

14,000.00 บาท

บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

13,580.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058698 

(24/12/2562)

118 ซ้ือMaintenance oil จ านวน 3 

แกลลอน

15,000.00            15,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 15,000.00

 บาท

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 15,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058699 

(24/12/2562)

119 ซ้ือคลูเลอร์น้ า 6,741.00             6,741.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

6,741.00 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

6,741.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058705 

(24/12/2562)

33



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

120 ซ้ือกล่อง Controller Access 

Control ส าหรับลิฟต์ พร้อมเปล่ียน

176,000.00          175,310.94          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 175,310.94

 บาท

บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 175,310.94

 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058730 

(24/12/2562)

121 ซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ทรงสูง จ านวน 2 

รายการ

23,272.50            23,272.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เวร์ิคสเคพ 23,272.50

 บาท

บจก.เวร์ิคสเคพ 23,272.50

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058731 

(24/12/2562)

122 ซ้ือสต๊ิกเกอร์เนือ Foil จ านวน 1 

รายการ

9,630.00             9,630.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 9,630.00 บาท

บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 9,630.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058732 

(24/12/2562)

123 จ้างจัดท าอาหารส าหรับกิจกรรมสร้าง

ความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลประจ าปี

2563 (เพิ่มเติม) จ านวน 230 กล่อง

25,300.00            25,300.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ พงษป์ระพนัธ ์

25,300.00 บาท

นายจิรโรจน์ พงษป์ระพนัธ ์

25,300.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058744 

(20/12/2562)

34



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

124 ซ้ือลูกล้อส าหรับประตูบานเล่ือน 

จ านวน 1 รายการ

12,000.00            11,770.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอฟดับบลิว ฟอลโล่ 

11,770.00 บาท

บจก.เอฟดับบลิว ฟอลโล่ 

11,770.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058745 

(25/12/2562)

125 จ้างบริการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองตรวจอวยัวะสนามแม่เหล็กก าลัง

สูง จ านวน 2 เคร่ือง

12,000.00            12,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง เงินบ ารุง

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

 12,000.00 บาท

เงินบ ารุง

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

 12,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058757 

(25/12/2562)

126 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

กายภาพบ าบดั จ านวน 3 เคร่ือง

7,490.00             7,490.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

7,490.00 บาท

บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

6,950.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100058759 

(25/12/2562)

127 ซ้ือกรรไกรตัดเล็บ (Concave general

 purpose nipper) จ านวน 1 ชิ้น

6,113.98             6,113.98             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 6,113.98 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 6,113.98 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058761 

(25/12/2562)

35



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

128 จ้างบริการสอบเทยีบและตรวจเช็ค

เคร่ืองจี้และตัดด้วยไฟฟา้ จ านวน 1

เคร่ือง

6,420.00             6,420.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เค.ซี. แอสซิสต์ 

6,420.00 บาท

บจก.เค.ซี. แอสซิสต์ 

6,420.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058762 

(25/12/2562)

129 ซ้ือสต๊ิกเกอร์เทอร์มอลขนาด9x5ซม.

แกน3นิ้วจ านวน1รายการ

13,696.00            13,696.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ เล

เบิ้ล 13,696.00 บาท

บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ เล

เบิ้ล 13,696.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058763 

(25/12/2562)

130 จ้างท าข้อมูลระบบ Employee Self 

Service System (ระบบ ESS)ใหม้ี

ข้อมูลเทา่กันทั้ง Production และ 

QAS จ านวน 1 รายการ

8,600.00             8,560.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไพแล็บ สตูดิโอ 

8,560.00 บาท

บจก.ไพแล็บ สตูดิโอ 

8,560.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058777 

(25/12/2562)

131 จ้างบริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

จ านวน 17 รายการ

19,420.50            19,420.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

19,420.50 บาท

บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

19,420.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100058803 

(25/12/2562)

132 ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ จ านวน 1 

รายการ

150,000.00        147,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชาร์ป ไทย 

147,600.00 บาท

บจก.ชาร์ป ไทย 

147,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058804 

(25/12/2562)

36



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

133 ซ้ือ SD Card Reader จ านวน 1 

รายการ

4,300.00           4,226.50           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวทีซี 

คอมพวิเตอร์ จ าก ั

4,226.50 บาท

บริษัท ดับบลิวทีซี 

คอมพวิเตอร์ จ าก ั

4,226.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058806 

(25/12/2562)

134 จา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองจี้ด้วย

ความเยน็ จ านวน 1 เคร่ือง

3,210.00           3,210.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ฮอลลีวูด้ อนิเตอร์

เนชั่นแนล 3,210.00 บาท

บจก.ฮอลลีวูด้ อนิเตอร์

เนชั่นแนล 3,210.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

4100058822 

(26/12/2562)

135 ซ้ืออะไหล่ส าหรับชุดสัญญาณเตือน

แรงดันในพืน้ทีพ่ร้อมเปล่ียนจ านวน 

1 รายการ

10,450.00          10,450.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ฟาร์ ทริลเลียน 

10,450.00 บาท

บจก. ฟาร์ ทริลเลียน 

10,450.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

4100058823 

(26/12/2562)

37



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

136 ซ้ือTray Sterile ขนาด 8x5 นิ้ว 

จ านวน 30 อนั

9,597.90           9,597.90           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยไูนเทค ซายน์ 

9,597.90 บาท

บจก.ยไูนเทค ซายน์ 

9,597.90 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058840 

(26/12/2562)

137 ซ้ือHook ส าหรับดึงหนังศีรษะ

จ านวน 60 ชิ้น

6,000.00           6,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายชูชาติ ปานนาง 

6,000.00 บาท

นายชูชาติ ปานนาง 

6,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058841 

(26/12/2562)

138 ซ้ือหนังสือคู่มือเตรียมการผ่าตัด

จ านวน 2 รายการ

155,975.00        155,975.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวลเซิร์ฟ ดิจ ิ

155,975.00 บาท

บจก.เวลเซิร์ฟ ดิจ ิ

155,975.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058842 

(26/12/2562)

139 ซ้ือวัสดุงานช่าง จ านวน 8 รายการ 35,000.00          34,507.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สานกจิ 34,507.50 

บาท

บจก.สานกจิ 34,507.50 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058847 

(26/12/2562)

140 จา้งบริการยา้ยต าแหน่งระบบแจง้

เตือนอณุหภูมิตู้เยน็ด้วยสัญญาณ

โทรศัพท์ จ านวน 1 รายการ

1,070.00           1,070.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เซสท์-เมด 1,070.00

 บาท

บจก.เซสท์-เมด 1,070.00

 บาท

#N/A 4100058848 

(27/12/2562)

38



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

141 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะ

และน้ าลายแบบติดผนัง จ านวน 1 

รายการ

2,200.00           2,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอม็.เจ. 

อนิเตอร์โพรดักส์ 

2,200.00 บาท

บจก. เอส.เอม็.เจ. 

อนิเตอร์โพรดักส์ 

2,200.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

4100058849 

(27/12/2562)

142 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองไตเทียม 

พร้อมเปล่ียน จ านวน 7 รายการ

16,634.50          16,634.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ 

(ประเทศไทย) 16,634.50

 บาท

บจก. เนฟโฟรแคร์ 

(ประเทศไทย) 16,634.50

 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

4100058850 

(27/12/2562)

143 ซ้ือวัสดุหุม้ฟองน้ ากนักระแทกของ

เปลนอนเด็ก ทีศู่นยห์ู คอ จมูก ชั้น 

3 พร้อมบริการ จ านวน 1 รายการ

13,500.00          13,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทูเมคเกอร์ 

13,500.00 บาท

บจก.ทูเมคเกอร์ 

13,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058851 

(27/12/2562)

39



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

144 ซ้ือตู้เกบ็ของ จ านวน 5 ตู้ 15,341.00          15,341.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์

 15,341.00 บาท

บมจ.อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์

 15,341.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058854 

(27/12/2562)

145 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการ

ให้อาหารเหลวทางสายยางอตัโนมัติ

และเคร่ืองวัดความดันโลหิต (แบบ

ไร้สารปรอท) พร้อมเปล่ียน จ านวน

 2 รายการ

6,450.00           6,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทยภ์ัณฑ์ 

6,450.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทยภ์ัณฑ์ 

6,450.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

4100058856 

(27/12/2562)

146 ซ้ือเกา้อี้ส านักงาน จ านวน 10 ตัว 53,928.00          53,928.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

 53,928.00 บาท

บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

 53,928.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058858 

(27/12/2562)

147 ซ้ือแบตเตอร่ีแห้งส าหรับระบบแสง

สว่างฉกุเฉนิ (Central Battery 

Unit)

104,000.00        103,469.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามแบต

อเิลคทรอนิคส์ 

103,469.00 บาท

บจก.สยามแบต

อเิลคทรอนิคส์ 

103,469.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058863 

(27/12/2562)

40



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

148 ซ้ือกล่องรับสัญญาณดิจติอล จ านวน

 1 รายการ

21,000.00          20,704.50          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.อ.ีเค. ซิสเต็ม 

เซอร์วิส 20,704.50 บาท

หจก.เอส.อ.ีเค. ซิสเต็ม 

เซอร์วิส 20,704.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058865 

(27/12/2562)

149 ซ้ืออปุกรณ์จดังานวันเด็ก 41,000.00          41,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  พยหุะเกยีรติ

 2,950.00 บาท

อรุณชัย 2,635.00 บาท

นายสมศักด์ิ  พยหุะเกยีรติ

 2,950.00 บาท

อรุณชัย 2,635.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058866 

(23/12/2562)

4100058867 150 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ติดถงัขยะ จ านวน 3 

รายการ

10,800.00          10,753.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อเีล็ฟแว่น คัลเลอร์ส

 10,753.50 บาท

บจก.อเีล็ฟแว่น คัลเลอร์ส

 10,753.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058879 

(27/12/2562)

151 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเตียงผู้ป่วยปรับ

ระดับด้วยไฟฟา้พร้อมเปล่ียนจ านวน

 3 รายการ

43,000.00          43,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม

เฮลท์แอนด์แคร์ 

43,000.00 บาท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม

เฮลท์แอนด์แคร์ 

43,000.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

4100058881 

(27/12/2562)

152 ซ้ือตู้ล็อคเกอร์ไม้ 16 ช่อง จ านวน 1

 ตู้

8,774.00           8,774.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยพฒันาครุภัณฑ์ 

8,774.00 บาท

บจก.ไทยพฒันาครุภัณฑ์ 

8,774.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058882 

(27/12/2562)

41



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

153 ซ้ือสมาชิกรายปีของ ECRI Institute

 จ านวน 2 รายการ

200,000.00        140,450.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเอม็อ ีเซอร์วิสเซส 

140,450.00 บาท

บจก.บีเอม็อ ีเซอร์วิสเซส 

137,000.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

4100058886 

(27/12/2562)

154 ซ้ือทีตั่ดสกอ๊ตเทป OPP จ านวน 1 

รายการ

196.00              196.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอร่ี 196.00 บาท

หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอร่ี 196.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058891 

(30/12/2562)

42



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

155 ซ้ือปก CDส าหรับ รายงานผลทาง

รังสีจ านวน 3,300 แผ่น

5,000.00           4,943.40           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 4,943.40 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 4,943.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058892 

(30/12/2562)

156 ซ้ือเคร่ืองมือส าหรับถา่งผ่าตัด 

จ านวน 2 รายการ

14,400.00          14,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอม็ ดี ซี (ประเทศ

ไทย) 14,400.00 บาท

บจก. เอม็ ดี ซี (ประเทศ

ไทย) 13,800.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058894 

(30/12/2562)

157 ซ้ืออะไหล่ส าหรับอปุกรณ์เสริมของ

เตียงผ่าตัดพร้อมเปล่ียน จ านวน 1

รายการ

14,552.00          14,552.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอสเอม็เคที

(ประเทศไทย) 14,552.00

 บาท

บจก. เอสเอม็เคที

(ประเทศไทย) 14,552.00

 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

4100058895 

(30/12/2562)

158 ซ้ืออะไหล่ส าหรับอปุกรณ์ทาง

การแพทยพ์ร้อมเปล่ียน จ านวน 3 

รายการ

59,620.00          59,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอม็มีเน้นซ์ 

59,620.00 บาท

หจก.เอม็มีเน้นซ์ 

59,620.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058897 

(30/12/2562)

159 ซ้ือแกนไฮโดรลิคเกา้อี้ จ านวน 2 

รายการ

54,000.00          53,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

 53,500.00 บาท

บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

 53,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100058917 

(30/12/2562)

43



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

160 ซ้ือวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย(กลุ่ม

รายการ Minibar) กอ่นได้รับอนุมัติ

งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน

 9 รายการ

7,300,000.00      7,258,980.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

รายการ 1 คอฟฟีเมต 

บจก. เบสทค์วอลิต้ี 288,750.00 บาท

 บจก. ทแีอนด์พี 300,300.00 บาท

 เจริญพาณิชย์ 273,350.00 บาท

 รายการ 2 กาแฟ

 บจก. เบสทค์วอลิต้ี 767,550.00 บาท

 บจก. ทแีอนด์พี 780,708.00 บาท

 รายการ 3 ชาซอง

 บจก. ทแีอนด์พี 288,400.00 บาท

 เจริญพาณิชย์ 269,654.00 บาท

 รายการ 4 นมพร้อมด่ืมบรรจุกล่อง รสจืด

 บจก. ทแีอนด์พี 1,678,000.00 บาท

 เจริญพาณิชย์ 1,640,000.00 บาท

 รายการ 5 น้ าผลไม้พร้อมด่ืม 100%

 หจก. ซีทซีี โปรดักส์ 1,978,000.00 บาท

 บจก. ทแีอนด์พี 2,000,000.00 บาท

 รายการ 6 เค๊กสอดไส้ครีมคัสตาร์ด

 หจก. ซีทซีี โปรดักส์ 494,121.60 บาท

 บจก. ทแีอนด์พี 554,803.20 บาท

 เจริญพาณิชย์ 505,267.20 บาทรายการ 7 

น้ าตาลซอง 8 กรัม

 บจก. ทแีอนด์พี 183,546.00 บาท

 เจริญพาณิชย์ 169,950.00 บาทรายการ 8 

เคร่ืองด่ืมรสซ็อคโกแลต 3 in 1

 เจริญพาณิชย์ 1,386,000.00 บาท (ยกเลิก 

มีผู้เสนอราคารายเดียวและราคาสูงกวา่ราคา

กลาง)รายการ 9 สารใหค้วามหวานแทน

น้ าตาล

 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนคิ

รายการที ่1,3,4 และ 7

ร้านเจริญพาณิชย ์

2,352,954.00 บาท

รายการ 2 

บจก. เบสท์ควอลิต้ี 

767,550.00 บาท

รายการที ่5 และ 6

หจก.ซี.ที.ซี.โปรดักส์ 

2,472,121.60 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3000002211 

(13/12/2562)

3000002208 

(13/12/2562)

3000002209 

(13/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

161 ซ้ือเคร่ืองด่ืมสวัสดิการ จ านวน 8 

รายการ

460,000.00        459,996.00        วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

เจริญพาณิชย ์

427,152.00 บาท

บจก. เบสท์ ควอลิต้ี สโตร์

 442,909.00 บาท

ร้านเจริญพาณิชย ์

425,328.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3000002210 

(13/12/2562)

162 ซ้ือสารเคมีส าหรับเคร่ืองผลิตคลอรีน

ไดออกไซด์ จ านวน 2 รายการ

380,000.00        379,036.80        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพรมิเน้นท์ ฟลูอดิ 

คอนโทรลส์ 379,036.80

 บาท

บจก.โพรมิเน้นท์ ฟลูอดิ 

คอนโทรลส์ 379,036.80

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3000002212 

(16/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

163 ซ้ือวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่ม

Amenity) กอ่นได้รับอนุมัติ

งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน

 17 รายการ

5,000,000.00      4,988,675.50      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก.ฟลอรอลแมนูแฟค

เจอร่ิงกรุ๊ป 3,708,369.00

 บาท

บจก.เจซีพ ีอนิเตอร์เนชั่น

แนล 4,768,646.00 บาท

บจก.ดรัณกร 

4,789,962.24 บาท

บจก.ฟลอรอลแมนูแฟค

เจอร่ิงกรุ๊ป 3,466,675.00

 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3000002217 

(20/12/2562)

164 เช่าเคร่ืองเฝ้าติดตามการท างานของ

ระบบประสาทขณผ่าตัด

1,050,000.00      1,050,000.00      วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

1,050,000.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 

1,050,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3000002218 

(26/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

165 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูก Saw 

Blade จ านวน 100 ชิ้น

191,500.00        191,500.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกยนูิเทรด 

191,500.00 บาท

บจก.บางกอกยนูิเทรด 

191,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300000758 

(12/12/2562)

166 ซ้ือสต๊ิกเกอร์สารน้ าและยาทางเส้น

โลหิต จ านวน 250,000 ดวง

25,000.00          25,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ 

เลเบิล้ 25,000.00 บาท

บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ 

เลเบิล้ 25,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300000762 

(16/12/2562)

167 เช่าเคร่ืองจี้พลาสม่าส าหรับการ

ผ่าตัดในงานหู คอ จมูกและห้าม

เลือด จ านวน30 คร้ัง

120,000.00        120,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บิซิคอม 120,000.00

 บาท

บจก.บิซิคอม 120,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000021 

(18/12/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

168 จดัหาการบ ารุงรักษาระบบส ารอง

ขอ้มูล (Backup Solution) จ านวน

 1 งาน

900,000.00        870,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สตรีม ไอ.ที.คอน

ซัลต้ิง 870,000.00 บาท

บจก.สตรีม ไอ.ที.คอน

ซัลต้ิง 870,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบัติ

ด้านเทคนิค

3200000298 

(13/11/2562)

169 จา้งบริหารจดัการระบบขนส่ง

อปุกรณ์และวัสดุทีใ่ช้ในสายงาน

สนับสนุนบริการทัง้ภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล จ านวน 1 งาน

15,012,000.00    15,001,597.35    วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เนชั่นแนล เฮลท์

แคร์ ซิสเท็มส์ 

15,001,597.35 บาท

บจก. เนชั่นแนล เฮลท์

แคร์ ซิสเท็มส์ 

15,001,597.35 บาท

พจิารณาจากเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงเพยีง

รายเดียว

3200000299 

(20/11/2562)

170 จา้งบ ารุงรักษาและพฒันาโปรแกรม

ระบบ PACS , RIS จ านวน 1 

รายการ

700,000.00        650,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เจ.เอฟ.แอดวาน 

เมด 650,000.00 บาท

บจก. เจ.เอฟ.แอดวาน 

เมด 650,000.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

3200000300 

(25/11/2562)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอื

จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน ธันวำคม 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 มกรำคม 2563

171 จา้งผลิต ถงุกระดาษมีโลโก ้จ านวน 

3 รายการ

1,000,000.00      1,000,000.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก. พเีอสพ ีป.แสงทอง

การพมิพ ์925,000.00 

บาท

บจก.แพค เพรส 

1,670,000.00 บาท

บจก.พเีอสพ ีป.แสงทอง

การพมิพ ์925,000.00 

บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3200000301 

(29/11/2562)

172 ค่าเช่าเคร่ืองกล้องแคปซูล 215,000.00        215,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอลอนิดัสตร้ี 

215,000.00 บาท

บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอลอนิดัสตร้ี 

215,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000020 

(18/11/2562)
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