
ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

1 ซ้ือเคร่ืองวเิคราะหอ์งค์ประกอบของ

ร่างกายแบบแยกส่วนด้วยหลักการอ่าน

ค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟา้ต่อ

เซลล์ในร่างกาย (Bioelectrical 

Impedance Analysis) จ านวน 1 เคร่ือง

1,200,000.00        960,000.00          วธิคัีดเลือก บจก. วาโย เทรด เซนเตอร์  

800,000.00 บาท

บจก. เมดดิคอล แอพไพล

แอนซ์ เซ็นเตอร์ 878,000.00 

บาท

บจก. เคเอเบิ้ลเทค 

1,200,000.00 บาท

บจก.วาโย เทรด เซนเตอร์ 

800,000.00 บาท

พจิารณาจากราคาประกอบ

คุณสมบติัด้านเทคนิค

2 จ้างบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองตรวจบนัทกึและวเิคราะหค์ล่ืน

สมองและความผิดปกติขณะนอนหลับ

แบบไร้สาย จ านวน 3 รายการ

772,524.00          772,524.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซนต์เมด 772,524.00 

บาท

บจก.เซนต์เมด 756,490.00

 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองท าให้

ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์พลาสมา จ านวน 1 เคร่ือง

460,000.00          460,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. จอหน์สัน แอนด์ จอหน์

สัน (ไทย) 460,000.00 บาท

บจก. จอหน์สัน แอนด์ 

จอหน์สัน (ไทย) 

460,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

4 อะไหล่ส าหรับเคร่ืองผลิตอากาศอัดทาง

การแพทย์พร้อมเปล่ียน จ านวน 15

รายการ

1,147,040.00        1,147,040.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 

(เอเชีย) 1,147,040.00 บาท

บจก.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 

(เอเชีย) 1,032,336.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

5 ซ้ือเคร่ืองตรวจหวัใจด้วยคล่ืนเสียง  

สะทอ้นความถี่สูง ชนิด 4มิติ 

(Echocardiogram) จ านวน 2 เคร่ือง

17,000,000.00      17,000,000.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 16,995,000.00 บาท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 16,995,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์ราคา



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

6 จ้างดูแลรักษาเชิงปอ้งกันระบบ T-DOC 

2000 จ านวน 1 งาน

1,000,000.00        960,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) 

960,000.00 บาท

บจก. เกทท์งิเก (ไทยแลนด์)

 960,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

7 จ้างเหมาบริหารจัดการและดูแล

บ ารุงรักษาอาคาร ระยะเวลา 4 เดือน

6,720,000.00        6,720,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พร้อม เทคโน เซอร์วสิ 

6,720,000.00 บาท

บจก.พร้อม เทคโน เซอร์วสิ 

6,720,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

8 ซ้ือหน้าดินด า จ านวน 1รายการ 250,000.00          246,528.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กนก แอนด์ ทมี 

246,528.00 บาท

หจก.กนก แอนด์ ทมี 

246,528.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

9 บ ารุงรักษาระบบ Doctor Profile & 

Doctor Planning จ านวน 1 งาน

400,000.00          400,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น 

เทคโนโลยี 400,000.00 บาท

บจก.แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น 

เทคโนโลยี 400,000.00 บาท

เปน็พสัดุเกี่ยวพนักับพสัดุที่มี

ใช้ก่อนแล้ว

10 ซ้ือเคร่ือง Printer Sticker จ านวน 2 

รายการ

450,000.00          444,050.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ์ บสิซิเนส 

โซลูชั่น 444,050.00 บาท

บจก.แอดวานซ์ บสิซิเนส 

โซลูชั่น 444,050.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

11 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเอกซเรย์หลอด

เลือดชนิด 2 ระนาบพร้อมเปล่ียน จ านวน

 1 รายการ

3,167,200.00        3,167,200.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย 3,167,200.00 

บาท

บจก.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย3,000,000.00

 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

12 เช่าเคร่ืองควบคุมการใหส้ารละลายทาง

หลอดเลือดด า จ านวน 30 เคร่ือง

1,500,000.00        1,440,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 1,440,000.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 1,396,800.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

13 จ้างตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน 300,000.00          299,741.78          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอ.เอช.คอนซัลแตนท ์

299,741.78 บาท

บจก.ไอ.เอช.คอนซัลแตนท ์

299,741.78 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

14 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองไตเทยีม พร้อม

เปล่ียน จ านวน 7 เคร่ือง

102,255.00          102,255.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 102,255.00 บาท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 102,255.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

15 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองละลายพลาสมา

แช่แข็งพร้อมเปล่ียน จ านวน 1รายการ

25,000.00            25,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล 25,000.00 บาท

บจก. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล 25,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

16 ซ้ือซ่อมและเปล่ียนอะไหล่อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ จ านวน 2 รายการ

27,000.00            27,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิไทม์ 27,000.00 บาท บจก.เมดิไทม์ 26,000.00 

บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

17 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ 

จ านวน 2 รายการ

15,541.00            15,541.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

15,541.00 บาท

บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

15,396.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

18 ซ้ือบรรจุภณัฑ์ จ านวน 6 รายการ 61,000.00            60,990.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจริญแสงฮวด 60,990.00

 บาท

บจก.เจริญแสงฮวด 

60,990.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

19 ซ้ือเคร่ืองจี้และตัดด้วยไฟฟา้พร้อมเปล่ียน

 จ านวน 2รายการ

146,162.00          146,162.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 146,162.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 131,545.80 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

20 ซ้ืออะไหล่ของกล้องส่องตรวจส าหรับ

ผ่าตัดทางช่องทอ้งระบบวทิศัน์พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 กล้อง

257,014.00          257,014.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศไทย) 

257,014.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 245,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

21 จ้างผู้ผลิตเส้ือโครงการ Proud To Pay 

(เพิ่มเติม) จ านวน 900 ตัว

153,000.00          152,155.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทอ๊ป สตาร์ เทก็ซ์ไทล์ 

152,154.00 บาท

บจก.ทอ๊ป สตาร์ เทก็ซ์ไทล์ 

152,154.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

22 ซ้ืออุปกรณ์ EASY IO 30P Controller 

และ Card 485 Network Controller

ส าหรับระบบ BAS

47,000.00            46,010.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง 

46,010.00 บาท

บจก.จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง 

46,010.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

23 ซ้ือเก้าอี้เอนกประสงค์ จ านวน 4 ตัว 2,928.00              2,928.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

2,928.00 บาท

บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

2,927.52 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

24 จ้างหุ้มฉนวนทอ่ลมระบบปรับอากาศ ชั้น

 12 โซน A จ านวน 1 รายการ

160,000.00          159,965.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเซนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 

106,500.00 บาท

บจก.ดีเซนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 

159,965.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

25 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองดมยาสลบ 

จ านวน 2 รายการ

5,150.00              5,150.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อัลฟา่เมด คอร์ปอเรชั่น 

5,150.00 บาท

บจก.อัลฟา่เมด คอร์ปอเรชั่น

 5,150.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

26 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองวดัอัตราการไหล

ออกซิเจนแบบติดผนังพร้อมเปล่ียน 

จ านวน 2 รายการ

6,109.70              6,109.70              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มัฟฟนิ 6,109.70 บาท บจก.มัฟฟนิ 6,109.70 บาท พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

27 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟา้ 

จ านวน 2 เคร่ือง

9,000.00              9,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซนต์เมด 9,000.00 บาท บจก.เซนต์เมด 9,000.00 

บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

28 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะและ

น้ าลายแบบติดผนัง จ านวน 1รายการ

2,200.00              2,200.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 2,200.00 บาท

บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 2,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

29 ซ้ือกระเช้าเยี่ยมบคุลากรที่เจ็บปว่ยและ

คลอด จ านวน 2 รายการโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

90,000.00            85,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุวรรณชาด 85,000.00 

บาท

บจก.สุวรรณชาด 85,000.00

 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

30 ซ้ือของที่ระลึกลูกบอลบบีมือรูปหวัใจ 

จ านวน 500 ชิ้น

9,100.00              9,100.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ณาณา กู๊ด 9,095.00 บาท บจก.ณาณา กู๊ด 9,095.00 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

31 ซ้ือของที่ระลึกถุงผ้าพบัเก็บได้ จ านวน 

500 ใบ

27,000.00            26,215.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.กู๊ด แมทเทอร์ 26,215.00

 บาท

บจก.กู๊ด แมทเทอร์ 

26,215.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

32 ซ้ือสายฉีดช าระพร้อมขาแขวน 86,000.00            85,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

85,500.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 82,500.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

33 ซ้ืออะไหล่ส าหรับชุดตรวจทางห ูคอ จมูก

 พร้อมเปล่ียน จ านวน 1รายการ

38,000.00            38,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นโดเมด เซอร์วสิ 

38,000.00 บาท

บจก.เอ็นโดเมด เซอร์วสิ 

38,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

34 ซ้ืออะไหล่ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

29,968.56            29,968.56            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คาร์ล ไซส์ส 29,968.56 

บาท

บจก.คาร์ล ไซส์ส 

29,968.56 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

35 ซ้ืออะไหล่ส าหรับยูนิตทนัตกรรมพร้อม

เปล่ียน จ านวน 2 ชุด

25,680.00            25,680.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) 

25,680.00 บาท

บจก.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) 

25,680.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

36 จ้างบริการบ ารุงรักษาและสอบเทยีบ

เคร่ืองอุ่นของเหลว จ านวน 4เคร่ือง

17,120.00            17,120.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจพพี ีแคร์ 17,120.00 

บาท

บจก.เจพพี ีแคร์ 17,120.00

 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

37 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองช่วยพยุงการ

ท างานของหวัใจพร้อมเปล่ียนจ านวน 1 

รายการ

10,700.00            10,700.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

10,700.00 บาท

บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

10,700.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

38 ซ้ืออะไหล่ส าหรับระบบแก๊สทาง

การแพทย์พร้อมเปล่ียน จ านวน 8 รายการ

308,053.00          308,053.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 308,053.00 บาท

บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 300,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

39 จ้างปรับปรุงแก้ไขสัญญาณระบบ Nurse 

Call ภายในตู้ Controllerส าหรับพื้นที่

แพทย์แผนไทย ชั้น 7

9,000.00              8,560.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

8,560.00 บาท

บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

8,560.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

40 ซ้ืออะไหล่ลิฟต์โดยสาร 360,000.00          353,758.05          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 353,758.05 

บาท

บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 353,758.05 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

41 จ้างจัดท าวดีิทศัน์ส่ือการสอนการบริหาร

จัดการด้านยาจ านวน 2 รายการ

99,500.00            99,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คลิกโมชั่น 99,500.00 

บาท

บจก.คลิกโมชั่น 99,500.00

 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

42 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองบบีกล้ามเนื้อเพื่อ

ปอ้งกันการเกิดล่ิมเลือด จ านวน 1 รายการ

6,000.00              6,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 6,000.00 บาท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 6,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

43 จ้างบริการบ ารุงรักษาและเปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองกรองอากาศด้วยhepafilter แบบ

เคล่ือนที่ จ านวน 8 เคร่ือง

164,000.00          164,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี 

164,000.00 บาท

บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี

 164,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

44 ซ้ือแผ่นจอกรองแสง ส าหรับ Notebook 1,903.53              1,903.53              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์เนชั่น

แนล 1,903.53 บาท

บจก.เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์

เนชั่นแนล 1,903.53 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

45 ซ้ือรถเข็นทอ่ 0.5 คิว เหล็กพน่สี จ านวน 

2 คัน

2,200.00              2,200.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอดีเวลล์ 2,200.00 บาท บจก.ไอดีเวลล์ 2,200.00 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

46 ซ้ือหวัตรวจอวยัวะภายในช่องทอ้งส าหรับ

เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืนเสียง

ความถี่สูง จ านวน 1 รายการ

259,255.20          259,255.20          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) 

259,255.20 บาท

บจก.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) 

258,255.20 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

47 จ้างงานบริการรถโดยสารส าหรับไปศึกษา

ดูงาน บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จ.

สระบรีุ

24,000.00            24,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป 

24,000.00 บาท

บจก.ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป

 24,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

48 ซ้ือชุด Infrared Sensor ประตูอัตโนมัติ 

พร้อมเปล่ียน

5,000.00              5,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีแอล.ท.ีแอสโซซิเอทส์ 

5,000.00 บาท

บจก.บ.ีแอล.ท.ีแอสโซซิเอทส์

 5,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

49 จ้างเดินทอ่ลม Exhuast พร้อมติดต้ัง EAG 30,000.00            29,960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเซนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 

29,960.00 บาท

บจก.ดีเซนส์ เอ็นจิเนียร่ิง 

29,960.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

50 ซ้ือถังไดอะแฟรม Diaphragm Pressure

 Tank พร้อมเปล่ียน

11,000.00            10,298.75            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มินเซนแมชีนเนอร่ี 

10,298.75 บาท

บจก.มินเซนแมชีนเนอร่ี 

10,298.75 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

51 จ้างเปล่ียนมอเตอร์ Hipro ส าหรับม่าน

ม้วน บริเวณทางเดินส่วนกลางชั้น 3 โซน

 A จ านวน 1 รายการ

23,000.00            22,684.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

22,684.00 บาท

บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

22,684.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

52 ซ้ือเตียง 2 ชั้นพร้อมที่นอน จ านวน 1 ชุด 10,653.00            10,652.71            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

10,652.71 บาท

บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

10,652.71 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

53 ซ้ืออะไหล่ที่เจาะกระดาษ จ านวน 1 

รายการ

6,741.00              6,741.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 6,741.00 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 6,741.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

54 ซ้ือสมุดยา 6 ช่อง ส าหรับผู้ปว่ยา จ านวน

5,000 ชิ้น

284,000.00          284,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซาโต้ ออโต้ - ไอดี 

(ประเทศไทย) 283,550.00 

บาท

บจก.ซาโต้ ออโต้ - ไอดี 

(ประเทศไทย) 283,550.00 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

55 จ้างใช้สถานที่หอ้งประชุมพร้อมที่พกัและ

อาหาร ส าหรับโครงการ WESeason 2 

SiPH สร้างพลัง ประสานใจ ไร้รอยต่อ 

(เพิ่มเติม)

168,750.00          168,750.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซันไชน์ บชี รีสอร์ท 

168,750.00 บาท

บจก.ซันไชน์ บชี รีสอร์ท 

168,750.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

56 ซ้ือฉากอลูมิเนียม 13,000.00            12,840.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คล่องชาญวฒันา 

12,840.00 บาท

บจก.คล่องชาญวฒันา 

12,840.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

57 ซ้ือรีโมทโทรทศัน์ 24,000.00            23,861.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สานกิจ 23,861.00 บาท บจก.สานกิจ 23,861.00 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

58 ซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติแบบกระเปา๋ 

(Blood pressure analog) จ านวน 1

เคร่ือง

950.00                950.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

950.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

950.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

59 ซ้ือถุงฟอยล์ จ านวน 2 รายการ 350,000.00          346,800.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทเีค ฟอยล์ 346,800.00

 บาท

บจก.ทเีค ฟอยล์ 

346,800.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

60 ซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมรถเคล่ือนย้ายผู้ปว่ย

แบบนั่ง จ านวน 7 รายการ

53,500.00            53,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อาทติย์ ครุภณัฑ์

การแพทย์ 53,500.00 บาท

บจก.อาทติย์ ครุภณัฑ์

การแพทย์ 53,500.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

61 ซ้ือไขพาราฟนิจ านวน 36 ปอนด์ 72,000.00            43,200.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 43,200.00

 บาท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

43,200.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

62 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเลเซอร์ที่ใช้ทาง

ศัลยกรรมพร้อมเปล่ียนจ านวน 2 รายการ

120,800.00          120,800.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

120,800.00 บาท

บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

115,450.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

63 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดงาน Employee

 Day 2019

500,000.00          500,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สามหกหา้ ครี เอ 

493,000.00 บาท

บจก.สามหกหา้ ครี เอ 

493,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

64 จ้างอบรมหลักสูตรการเก็บข้อมูล 

customer Experience

224,700.00          224,700.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มเอส แอนด์ คอนซัลต้ิง

 224,700.00 บาท

บจก.เอ็มเอส แอนด์ คอน

ซัลต้ิง 224,700.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

65 ซ้ือมิเตอร์ไฟฟา้ของตู้ UPS และเปล่ียน

มิเตอร์ไฟฟา้ของตู้ SDB พร้อมติดต้ัง

56,000.00            55,779.10            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อินทเิกรชั่น มีชัวร์เมนท ์

55,779.10 บาท

บจก.อินทเิกรชั่น มีชัวร์เมนท์

 55,779.10 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

66 เช่าพื้นที่เวบ็ไซต์ (Web Hosting)เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานของ 

www.siphhospital.com และ

i-career.siphhospital.com จ านวน 1 

งาน

170,000.00          166,920.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 166,920.00 บาท

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศ

ไทย 166,920.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

67 ซ้ือปา้ย X-Stand จ านวน 2 ชิ้น 3,200.00              3,103.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

3,103.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 3,103.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

68 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 7 รายการ 6,000.00              5,759.81              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

5,759.81 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

5,759.81 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

69 ซ้ือการ์ดแจกผู้ปว่ย OPD โรงพยาบาลศิริ

ราชปยิมหาราชการุณย์

6,500.00              6,420.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

6,420.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 6,420.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

70 จ้างผู้ช่วยจัดงานสัมมนา"ครอบครัวหว่งใย

 เข้าใจเบาหวาน"

100,000.00          99,958.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บบัเบิ้ล เพลย์ 99,958.00

 บาท

บจก.บบัเบิ้ล เพลย์ 

99,958.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

71 จ้างซ่อมเปล่ียน Compressor Air และ

อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 รายการ

19,000.00            18,746.40            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จักรพงศ์ เอ็นจิเนียร่ิง 

18,746.40 บาท

บจก.จักรพงศ์ เอ็นจิเนียร่ิง 

18,746.40 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

72 จ้างผลิต ถุงกระดาษมีโลโก้ จ านวน 3 

รายการ

72,035.00            72,035.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พเีอสพ ีป.แสงทองการ

พมิพ ์72,035.00 บาท

บจก.พเีอสพ ีป.แสงทอง

การพมิพ ์72,035.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

73 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านักงานส าหรับใช้ใน

พื้นที่ปฏบิติังานชั้น6 ของหน่วยงาน

บญัชีลูกหนี้

15,685.00            15,685.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

15,685.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 15,385.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

74 ซ้ือสายพานประตูอัตโนมัติ พร้อมตัวล็อก

และพร้อมเปล่ียน

7,000.00              6,955.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดอร์มาติก ซิสเทมส์ 

6,955.00 บาท

บจก.ดอร์มาติก ซิสเทมส์ 

6,955.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

75 ซ้ือวสัดุงานช่าง 15,000.00            14,980.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

14,980.00 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

14,980.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

76 ซ้ืออะไหล่ Plug In 27,000.00            26,750.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ภทัรเมธากิจ 26,750.00

 บาท

บจก.ภทัรเมธากิจ 

26,750.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

77 ซ้ือโทรศัพทม์ือถือสมาร์ทโฟน จ านวน 1 

เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

17,900.00            17,900.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

17,900.00 บาท

บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

17,900.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

78 ซ้ือพรมดักฝุ่น จ านวน 2 รายการ 56,849.40            56,849.40            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอื้อกิตติโรจน์ 56,849.40

 บาท

หจก.เอื้อกิตติโรจน์ 

56,849.40 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

79 จ้างติดต้ังสต๊ิกเกอร์ติดกระจก ที่ศูนย์หวัใจ

 ชั้น 4

18,000.00            17,590.80            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ว ีเอส พ ีฟอร์จูน บสิ

ซิเนส 17,590.80 บาท

บจก.ว ีเอส พ ีฟอร์จูน บสิ

ซิเนส 17,590.80 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

80 ซ้ือไส้กรอง Sediment Filter ส าหรับตู้

น้ าด่ืม

28,000.00            27,300.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

27,300.00 บาท

หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

27,300.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

81 ซ้ือผ้าม่านส ารองและผ้าม่านกั้นเตียง 

จ านวน 1 รายการ

400,000.00          397,398.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีคาร์เปท แอนด์ 

คลีน 397,398.00 บาท

บจก.เอส.พ.ีคาร์เปท แอนด์ 

คลีน 397,398.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

82 จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่เคร่ืองรับสัญญาณ

ไมค์โครโฟน ยี่หอ้ Boschของหอ้งประชุม

สายรุ้ง จ านวน 1 รายการ

32,100.00            32,100.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เค.เอว.ี ดีไซน์ 

31,500.00 บาท

บจก.เอส.เค.เอว.ี ดีไซน์ 

31,500.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

83 จ้างปรับปรุงพื้นที่หอ้ง GYM  เปน็หอ้ง 

Treatment จ านวน 1 งาน

90,000.00            90,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีเอ.อินทเีกรชั่น 

89,800.00 บาท

บจก.เอส.พ.ีเอ.อินทเีกรชั่น 

80,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

84 ซ้ือก๊าซทางการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 32,057.20            32,057.20            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 

32,057.20 บาท

บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 

32,057.20 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

85 ซ้ืออะไหล่ส าหรับโคมไฟผ่าตัดใหญ่พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

48,640.00            48,640.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ท ีอี คิว 48,600.00 บาท บจก.ท ีอี คิว 48,000.00 

บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

86 ซ้ือลูกโปง่ไส้ไก่จ านวน 3,000 ลูก 6,000.00              6,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ปณชัย 6,000.00 บาท ร้าน ส.ปณชัย 6,000.00 บาท พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

87 ซ้ือไม้แขวนเส้ือในหอ้งพกัผู้ปว่ยจ านวน 1 

รายการ

10,000.00            9,951.00              วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย 

9,951.00 บาท

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย

 9,951.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

88 ซ้ือไม้เคาะเข่าหวักลมจ านวน6อัน 1,860.00              1,860.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

1,860.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

1,860.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

89 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเฝ้าติดตามการ

ท างานของหวัใจและสัญญาณชีพจ านวน 

1 เส้น

3,000.00              3,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 

3,000.00 บาท

บจก. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟไ์ซ

เอ็นซ์ 3,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

90 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเลเซอร์เพื่อการ

รักษาโรคทางจอประสาทตาและโรคต้อ

หนิพร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

1,500.00              1,500.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.นิว อาย 1,500.00 บาท บจก.นิว อาย 1,500.00 บาท เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

91 ซ้ือหลอดไฟส าหรับชุดตรวจทางห ูคอ 

จมูก จ านวน 5 หลอด

4,500.00              4,500.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

4,500.00 บาท

บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

4,500.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

92 จ้างบริการสอบเทยีบตู้เย็นใช้ส าหรับเก็บ

เลือดและเคร่ืองแช่แข็งจ านวน 3 รายการ

3,745.00              3,745.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

3,745.00 บาท

บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

3,531.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

93 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเฝ้าติดตามการ

ท างานของหวัใจและสัญญาณชีพพร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

13,000.00            13,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 13,000.00 บาท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 13,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

94 จ้างบริการซ่อมแซมเคร่ืองแจ้งเตือนอุณ

ภมูิตู้เย็นด้วยสัญญาณโทรศัพท ์จ านวน 1

 รายการ

4,815.00              4,815.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซสท์-เมด 4,815.00 บาท บจก.เซสท์-เมด 4,815.00 

บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

95 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองวดัความดันโลหติ 

(แบบตัวเลข)พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 

รายการ

2,800.00              2,800.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 2,800.00 บาท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 2,800.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

96 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 

จ านวน 2 รายการ

4,815.00              4,815.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บที ีคอนเนค 4,815.00 

บาท

บจก.บที ีคอนเนค 4,815.00

 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

97 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเปา่ลมเย็น พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

5,350.00              5,350.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เลเซอร์ เอ็นจิเนีย 

5,350.00 บาท

บจก.เลเซอร์ เอ็นจิเนีย 

5,350.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

98 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส าหรับเคร่ืองเฝ้า

ติดตามการท างานของหวัใจและสัญญาณ

ชีพ จ านวน 5 เส้น

60,000.00            60,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 60,000.00 บาท บจก.โซวคิ 60,000.00 บาท เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

99 ซ้ืออะไหล่ส าหรับกล้องส่องตรวจ จ านวน

 1 ชิ้น

8,200.00              8,200.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศไทย) 

8,200.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 8,200.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

100 ซ้ือปลายทปิส าหรับใช้กับไซริงค์ (Penta 

elastomer tips)และถาดหลุมใส่วสัดุ

เหลวทางทนัตกรรมชนิด 3 หลุม 

(Etching & Bondingtray) จ านวน 2 

รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,860.00            4,686.60              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 4,686.60 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 4,686.60 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

101 ซ้ือ Memory for HP Pro 3330 

Microtower

1,400.00              1,391.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พซีี แลนด์ เทคโนโลยี 

1,391.00 บาท

บจก.พซีี แลนด์ เทคโนโลยี 

1,391.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

102 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองดมยาสลบ 

จ านวน 1 รายการ

1,350.00              1,350.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อัลฟา่เมด คอร์ปอเรชั่น 

1,350.00 บาท

บจก.อัลฟา่เมด คอร์ปอเรชั่น

 1,350.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

103 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการให้

อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติพร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

9,000.00              9,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

9,000.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

9,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

104 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองปรับและควบคุม

อุณหภมูิผู้ปว่ยด้วยน้ าจ านวน 1 รายการ

27,000.00            27,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

27,000.00 บาท

 บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

27,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

105 ซ้ือเคมีทดสอบค่าคลอรีนไดออกไซด์ 6,000.00              5,392.80              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โพรมิเน้นท ์ฟลูอิด 

คอนโทรลส์ 5,392.80 บาท

บจก.โพรมิเน้นท ์ฟลูอิด 

คอนโทรลส์ 5,392.80 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

106 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองรัดหา้มเลือด

อัตโนมัติ จ านวน 1 รายการ

1,369.60              1,369.60              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สยามแบตอิเลคทรอนิคส์

 1,369.60 บาท

บจก.สยามแบต

อิเลคทรอนิคส์ 1,369.60 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

107 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองไตเทยีม พร้อม

เปล่ียน จ านวน 4 รายการ

39,057.50            39,057.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 39,057.50 บาท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 39,057.50 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

108 ซ้ือโคมไฟ LED Downlight จ านวน 1 

รายการ

84,000.00            83,995.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลทต้ิ์ง 

83,995.00 บาท

บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลทต้ิ์ง 

83,995.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

109 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองฉีดสีดูการท างาน

ของหวัใจและหลอดเลือดพร้อมเปล่ียน 

จ านวน 2 รายการ

111,322.80          111,322.80          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไทย จีแอล 111,322.80 

บาท

บจก.ไทย จีแอล 

100,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

110 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองชั่งน้ าหนักพร้อม

รถเข็นและเคร่ืองล้างหม้อนอนและอบฆ่า

เชื้อพร้อมเปล่ียน จ านวน 3 รายการ

33,640.00            33,640.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

33,640.00 บาท

บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

33,640.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

111 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองกรองน้ าระบบ 

RO พร้อมเปล่ียน จ านวน 1รายการ

15,889.50            15,889.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วอเทค 15,889.50 บาท บจก.วอเทค 15,000.00 บาท เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

112 จ้างตรวจวเิคราะห ์Sterility Test ยา 

Atropine 0.01% in Systane ultra 10

 ml. ED จ านวน 1 รายการ

6,000.00              6,000.00              วธิเีฉพาะเจาะจง ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะ

เภสัชศาสตร์ 6,000.00 บาท

ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะ

เภสัชศาสตร์ 6,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

113 ซ้ือกล่องเอนกประสงค์ 14 ช่อง แบบใส

ปรับได้ ขนาด19.5x16x5 ซม. จ านวน 1 

รายการ

10,000.00            9,116.40              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮาร์ดแวร์ เอ็กซ์เพร์ิต 

8,295.40 บาท

บจก.ฮาร์ดแวร์ เอ็กซ์เพร์ิต 

8,795.40 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

114 จ้างบ ารุงรักษาระบบบนัทกึและติดตาม

การใช้พลังงานไฟฟา้

128,400.00          128,400.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อินทเิกรชั่น มีชัวร์เมนท ์

128,400.00 บาท

บจก.อินทเิกรชั่น มีชัวร์เมนท์

 128,400.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

115 ซ้ือเคร่ืองพมิพบ์ตัรผู้ปว่ย จ านวน 1 

รายการ

350,000.00          344,112.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.เอสวโีอเอ 349,200.00 

บาท

บมจ.เอสวโีอเอ 344,112.00

 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

116 ซ้ือน้ าหมึก FountIndia Ink จ านวน 1 

รายการ

200.00                110.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พลีีแกน (ประเทศไทย) 

110.00 บาท

บจก.พลีีแกน (ประเทศไทย)

 110.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

117 จ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสารเวชระเบยีนชั้น2

 จ านวน 1 รายการ

54,000.00            54,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งทรัพย์พฒันกิจ ร้ือถอน

 54,000.00 บาท

บจก.รุ่งทรัพย์พฒันกิจ ร้ือ

ถอน 54,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

118 จ้างงานซ่อมแซมอะไหล่รถกอล์ฟ 39,000.00            38,948.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์เอฟเวอร์ เซอร์วสิ 

38,948.00 บาท

บจก.ฟอร์เอฟเวอร์ เซอร์วสิ 

38,948.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

119 ซ้ือโช๊คประตูแบบฝังพื้น 300,000.00          299,999.97          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

299,999.97 บาท

บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

299,999.97 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

120 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองกรองน้ า Coway 7,000.00              6,600.00              วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

6,600.00 บาท

หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

6,600.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

121 ซ้ือสต๊ิกเกอร์เนื้ออาร์ตมัน ขนาด 4x0.8 

ซม.(ยานี้อาจท าใหง่้วงซึม) ขนาด จ านวน 

1 รายการ

8,500.00              8,400.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 8,400.00 บาท

บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 8,400.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

122 ซ้ืออะไหล่ของกล้องจุลทรรศน์ส าหรับ

ผ่าตัดพร้อมเปล่ียน จ านวน 3รายการ

276,800.00          276,800.00          วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

276,800.00 บาท

 บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

262,960.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

123 ซ้ือSoftware ส าหรับการอ่านบาร์โค้ด 2 

มิติ (2D barcode) เพิ่มเติม จ านวน 3 

License

80,500.00            80,250.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลต้ิง 

80,250.00 บาท

บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลต้ิง

 80,250.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

124 ซ้ืออะไหล่ส าหรับกล้องส่องตรวจล าไส้

ใหญ่พร้อมเปล่ียน จ านวน 1กล้อง

225,588.10          225,588.10          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศไทย) 

225,588.10 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 210,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

125 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะและ

น้ าลายแบบติดผนัง จ านวน 1รายการ

2,200.00              2,200.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 2,200.00 บาท

บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 2,200.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

126 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองมือตรวจโรค ห ูตา

 คอ จมูก จ านวน 1 ชิ้น

4,800.00              4,800.00              วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

4,800.00 บาท

บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

4,800.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว

127 ซ้ือที่นอนลมชนิดเปล่ียนลอนได้ พร้อมผ้า

คลุม จ านวน 10 ชุด

100,000.00          60,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

60,000.00 บาท

บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

60,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

128 จ้างบริการซ่อมเคร่ืองกรอกระดูก

ความเร็วรอบสูง จ านวน 1 รายการ

85,600.00            85,600.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 85,600.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 85,600.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึงจ าเปน็ต้องซ้ือ

อะไหล่และจ้างบ ารุงรักษา

กับผู้เสนอราคาดังกล่าว



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

129 ซ้ือพดัลม16 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 790.00                790.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

790.00 บาท

บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

790.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

130 ซ้ือพรมดักฝุ่น ส าหรับหอพกัพยาบาล 

จ านวน 2 รายการ

19,227.83            19,227.83            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอื้อกิตติโรจน์ 19,227.83

 บาท

หจก.เอื้อกิตติโรจน์ 

19,227.83 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

131 ซ้ือฉากถ่ายภาพติดผนัง จ านวน 4 ชิ้น 4,066.00              4,066.00              วธิเีฉพาะเจาะจง ออฟโต้อุปกรณ์กล้อง โดย

นายกริชเพชร 4,066.00 บาท

ออฟโต้อุปกรณ์กล้อง โดย

นายกริชเพชร 4,066.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบติั

ทางด้านเทคนิค

132 จา้งซ่อมเปล่ียนอปุกรณ์ระบบไฟฟา้

แสงสว่างฉกุเฉนิ

9,000.00            8,346.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แสงมิตร อเีลคตริค 

8,346.00 บาท

บจก.แสงมิตร อเีลคตริค 

8,346.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

133 ซ้ือถงุมือส าหรับตู้เตรียมยาเคมีบ าบัด 

จ านวน 1 รายการ

29,425.00          29,425.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แบงเทรดด้ิง 1992 

29,425.00 บาท

บจก.แบงเทรดด้ิง 1992 

29,425.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

134 จา้งซ่อมแซมเตียงนอนเคล่ือนยา้ย

ผู้ป่วย จ านวน 5 รายการ

10,000.00          9,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วิคตอร่ี ครุภัณฑ์

การแพทย ์9,750.00 บาท

บจก.วิคตอร่ี ครุภัณฑ์

การแพทย ์9,750.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

135 ซ้ือเคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนอลัตรา

ซาวน์ร่วมกบักระแสไฟฟา้พร้อมเปล่ียน

 จ านวน 1 รายการ

1,615.00            1,615.00            วิธีเฉพาะเจาะจง  บจก.ชินกฤช 1,615.00 บาท  บจก.ชินกฤช 1,615.00 

บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึจ าเป็นต้อง

ซ้ืออะไหล่และจา้ง

บ ารุงรักษากบัผู้เสนอ

ราคาดังกล่าว

136 ซ้ือถงัขยะล้อเล่ือน 240 ลิตร ฝาเรียบ 

ส าหรับหอพกัพยาบาล จ านวน 1 

รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,118.14          98,118.14          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เจนบรรเจดิ 98,118.14

 บาท

บจก.เจนบรรเจดิ 

98,118.14 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

137 ซ้ืออะไหล่ส าหรับชุดโปรแกรมจดัเกบ็

ขอ้มูลเอน็โดสมาร์ท จ านวน 1รายการ

2,140.00            2,140.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไกเนติค เอม็เอม็เอส 

เอน็เตอร์ไพ 2,140.00 บาท

บจก.ไกเนติค เอม็เอม็เอส 

เอน็เตอร์ไพ 2,140.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

138 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองตรวจการ

ท างานของระบบสรีรวิทยาประสาท

ขณะผ่าตัด จ านวน 1 รายการ

4,000.00            4,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เตียวฮงสีลม 4,000.00

 บาท

บจก.เตียวฮงสีลม 

4,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

139 ซ้ืออะไหล่ส าหรับทีน่อนลมป้องกนั

แผลกดทับพร้อมเปล่ียน จ านวน 3 

รายการ

19,500.00          19,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โนเบิล เมด จ ากดั 

19,500.00 บาท

บริษัท โนเบิล เมด จ ากดั 

19,500.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

140 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิ

ดิกส์ จ านวน 3 รายการ

306,408.00        306,408.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกยนูิเทรด 

306,408.00 บาท

บจก.บางกอกยนูิเทรด 

296,346.35 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

141 ซ้ือสายสัญญาณส าหรับวัดคล่ืนไฟฟา้

สมอง (EEG Electrode) จ านวน 7 ชุด

122,000.00        93,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 

93,100.00 บาท

บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 

84,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

142 จา้งจดัท าอาหารส าหรับกจิกรรมสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลประจ าปี

2563 จ านวน 1 งาน

500,000.00        450,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายจริโรจน์ พงษ์ประพนัธ์ 

444,000.00 บาท

นายจริโรจน์ พงษ์ประพนัธ์

 440,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

143 ซ้ือกา๊ซแทงค์ส าหรับเคร่ืองดมยาสลบ 

จ านวน 3 รายการ

80,892.00          80,892.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอส กรุ๊ป ดีเวลล

อปเมนท์ จ ากดั 80,892.00

 บาท

บริษัท เอสเอส กรุ๊ป ดี

เวลลอปเมนท์ จ ากดั 

80,217.90 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

144 ซ้ือ Focus lens 80,000 shots ใช้กบั

เคร่ือง Picosecondlaser จ านวน 7 

อนั

170,625.00        170,625.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

170,625.00 บาท

บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

165,270.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

145 ซ้ือเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืน

เสียงความถี่สูงพร้อมเปล่ียน จ านวน 2

 รายการ

700,000.00        700,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค 

595,000.00 บาท

บจก.ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค 

560,000.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึจ าเป็นต้อง

ซ้ืออะไหล่และจา้ง

บ ารุงรักษากบัผู้เสนอ

ราคาดังกล่าว

146 จา้งเหมาบริการฝึกอบรมเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการท างานและการ

จดัการโรงพยาบาลฯ ด้วยแนวคิด Lean

500,000.00        498,887.50        วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญี่ปุน่) 498,887.50 

บาท

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญี่ปุน่) 498,887.50 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

147 จา้งเหมาบริการฝึกอบรม"แนวทางการ

วัดผลด้วย OKRs Phase 2"ของฝ่าย

บริหารอาคารและวิศวกรรมเคร่ืองมือ

แพทย ์จ านวน 1 งาน

577,000.00        492,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทย อนิเตอร์คัลเจอรัล

492,200.00 บาท

บจก.ไทย อนิเตอร์คัล

เจอรัล 492,200.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

148 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการให้

สารละลายทางหลอดเลือดด าพร้อม

เปล่ียน จ านวน 6 รายการ

51,039.00          51,039.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 51,039.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 48,899.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

149 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดส าหรับจบักอ้น

เนื้อเยื่อ จ านวน 1 ชิ้น

69,000.00          69,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

69,000.00 บาท

บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

69,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

150 จา้งซ่อมแซมมอเตอร์ Siemens 

0.75KW

2,000.00            1,819.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เบสท์ มอเตอร์ ซัพ

พลาย 1,819.00 บาท

บจก.เบสท์ มอเตอร์ ซัพ

พลาย 1,819.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

151 ซ้ือโถจา่ยน้ าคู่ 6 ลิตรพร้อมฐาน

อะลูมิเนียม จ านวน 4 ชุด

4,000.00            4,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร 

3,800.00 บาท

บมจ. สยามแม็คโคร 

3,800.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

152 ซ้ืออปุกรณ์เสริมทักษะจ านวน 11 

รายการ

18,956.25          18,956.25          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แปลน ฟอร์ คิดส์ 

18,956.25 บาท

บจก.แปลน ฟอร์ คิดส์ 

18,956.50 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

153 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเตียงเคล่ือนยา้ย

ผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้ด้วยระบบ

ไฮโดรอลิคพร้อมเปล่ียน จ านวน 2 

รายการ

6,206.00            6,206.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 

6,206.00 บาท

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 

6,206.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึจ าเป็นต้อง

ซ้ืออะไหล่และจา้ง

บ ารุงรักษากบัผู้เสนอ

ราคาดังกล่าว

154 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการให้

สารละลายด้วยกระบอกฉดียาพร้อม

เปล่ียน จ านวน 2 รายการ

5,350.00            5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 5,350.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 5,350.00บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึจ าเป็นต้อง

ซ้ืออะไหล่และจา้ง

บ ารุงรักษากบัผู้เสนอ

ราคาดังกล่าว

155 ซ้ืออปุกรณ์ฝึกพดูจ านวน 11 รายการ 862.50              862.50              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แปลน ฟอร์ คิดส์ 

862.50 บาท

บจก.แปลน ฟอร์ คิดส์ 

862.50 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

156 ซ้ือกอ้นน้ าแขง็เทียม จ านวน 1 รายการ 3,500.00            3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไดโซ ซังเกยีว (ประเทศ

ไทย) 1,350.00 บาท

บจก.ไดโซ ซังเกยีว 

(ประเทศไทย) 1,350.00 

บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

157 ซ้ือCheck Valve, Gate Valve และ 

Solenoid Valve

49,000.00          48,958.39          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานซ์ รีเสิร์ช โปร

ดักท์ 48,958.39 บาท

บจก.แอดวานซ์ รีเสิร์ช 

โปรดักท์ 48,958.39 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

158 ซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน 1 

รายการ

28,890.00          28,890.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอพซิลอน (ประเทศ

ไทย) 28,890.00 บาท

บจก.เอพซิลอน (ประเทศ

ไทย) 28,890.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

159 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิ

ดิกส์ จ านวน 4 รายการ

420,807.00        420,807.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 420,807.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 420,000.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

160 ซ้ือวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ล้างมือ) กอ่นได้รับอนุมัติ

งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน 4 

รายการ

2,650,000.00      2,643,600.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

รายการที ่1 บจก. โพส

เฮลท์แคร์ เสนอราคา 

412,920.00 บาท  

รายการที ่2 บจก. โพส

เฮลท์แคร์ เสนอราคา 

398,040.00 บาท  

รายการที ่3 บจก. โพส

เฮลท์แคร์ เสนอราคา 

1,237,860.00 บาท  

บจก. เทคโนเมดิคัล เสนอ

ราคา  1,159,200.00 บาท

รายการที ่4 บจก. โพส

เฮลท์แคร์ เสนอราคา 

525,000.00 บาท

รายการที ่1,2 และ 4บจก.

โพส เฮลท์ แคร์ 

1,335,960.00บาท

รายการที ่3 บมจ. เทคโน

เมดิคัล 1,159,200.00บาท

พจิารณาจากเกณฑ์ราคา



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

161 ซ้ือวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่ม

กระดาษช าระ) กอ่นได้รับอนุมัติ

งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน 4 

รายการ

5,700,000.00      5,666,130.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก.บิลเล่ียน มิลเล่ียน เท

รดด้ิง 4,778,253.00 บาท

บจก.บิลเล่ียน มิลเล่ียน เท

รดด้ิง 4,778,253.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค และมีผู้

ผ่านขอ้เสนอเพยีงรายเดียว

162 ซ้ือลิขสิทธิโ์ปรแกรมป้องกนัไวรัส

คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 งาน

1,500,000.00      1,465,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แพร็กม่า เทคโนโลย ี

1,465,900.00 บาท

บจก.แพร็กม่า เทคโนโลย ี

1,396,350.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค

163 ซ้ือบรรจภุัณฑ์ถงุซิป จ านวน 14 

รายการ

1,200,000.00      1,039,779.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก. ซุปเปอร์กร๊ิพ 

797,535.20 บาท

หจก. ลิไซ เทรดด้ิง 

848,100.00 บาท

บจก. ซิปเปอร์แบ็ก 

1,010,764.80 บาท

บจก.ซุปเปอร์กร๊ิพ 

797,535.20 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์ราคา



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

164 ซ้ือวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย(กลุ่มงาน

น้ าด่ืมบรรจขุวด) กอ่นได้รับอนุมัติ

งบประมาณประจ าปี 2563 จ านวน 2 

รายการ

9,600,000.00      9,507,000.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก. พ ีอ ีแอนด์ พเีทค 

8,328,217.00 บาท

บจก. สยามกู๊ดไลฟ ์

9,069,000.00 บาท

หจก. เอ.เอส.เอ (กรุงเทพ) 

9,282,300.00 บาท

บจก.พ ีอ ีแอนด์ พเีทค 

8,328,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์ราคา

165 ซ้ือวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่ม

งานถงุพลาสติกใส่ขยะ)กอ่นได้รับ

อนุมัติงบประมาณประจ าปี 2563

จ านวน 10 รายการ

2,700,000.00      2,562,600.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก. ซุปเปอร์กร๊ิฟ  

2,080,020.00 บาท

บจก. แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล 2,269,420.00 บาท

บจก. ซิปเปอร์แบ็ก 

2,341,374.00 บาท

บจก.ซุปเปอร์กร๊ิพ 

2,012,580.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์ราคา

166 จา้งบริการจดัเกบ็เอกสารและบรรจุ

ภัณฑ์การเกบ็เอกสาร จ านวน 4 

รายการ

720,000.00        701,260.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ทรัพยศ์รีไทย 

701,260.00 บาท

บมจ. ทรัพยศ์รีไทย 

701,260.00 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

167 จา้งก าจดัสัตว์รบกวนและแมลง กอ่น

ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2563

 จ านวน 1รายการ โดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

1,600,000.00      1,583,600.00      วธิปีระกาศเชิญ

ชวนทั่วไป

(E-bidding)

บจก. บัก๊โวลูชันส์ 

877,000.00 บาท

บจก. แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย

 786,450.00 บาท

บจก.แอด๊วานซ์ กรุ๊ป 

เอเซีย 786,450.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์ราคา

168 จดัหาการบ ารุงรักษาระบบส ารอง

ขอ้มูล (Backup Solution) จ านวน 1 

งาน

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

 870,000.00 บาท

บจก.สตรีม ไอ.ที.คอน

ซัลต้ิง 870,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

169 จา้งบริหารจดัการระบบขนส่งอปุกรณ์

และวัสดุทีใ่ช้ในสายงานสนับสนุน

บริการทัง้ภายในและภายนอก

โรงพยาบาล จ านวน 1 งาน

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

ซิสเท็มส์ 15,001,597.35 

บาท

บจก. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์

 ซิสเท็มส์ 15,001,597.35

 บาท

พจิารณาจากเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงเพยีงราย

เดียว

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 จงึจ าเป็นต้อง

ซ้ืออะไหล่และจา้ง

บ ารุงรักษากบัผู้เสนอ

ราคาดังกล่าว



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ

ที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

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

พจิารณาจากเกณฑ์ราคา

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

อนิดัสตร้ี 215,000.00 บาท

บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอลอนิดัสตร้ี 215,000.00

 บาท

พจิารณาจากคุณสมบัติ

ทางด้านเทคนิค



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

3100001498 

(11/11/2562)

3100001499 

(13/11/2562)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3100001500 

(14/11/2562)

3100001501 

(14/11/2562)

3100001502 

(14/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3100001503 

(19/11/2562)

3100001504 

(20/11/2562)

3100001505 

(20/11/2562)

3100001506 

(20/11/2562)

3100001507 

(25/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3100001508 

(26/11/2562)

3100001509 

(26/11/2562)

4100056794 

(01/11/2562)

4100056807 

(01/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100056808 

(01/11/2562)

4100056809 

(01/11/2562)

4100056810 

(01/11/2562)

4100056811 

(01/11/2562)

4100056824 

(04/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100056842 

(04/11/2562)

4100056850 

(04/11/2562)

4100056851 

(04/11/2562)

4100056866 

(04/11/2562)

4100056867 

(04/11/2562)

4100056868 

(05/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100056869 

(05/11/2562)

4100056870 

(05/11/2562)

4100056871 

(05/11/2562)

4100056879 

(05/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100056882 

(05/11/2562)

4100056883 

(05/11/2562)

4100056908 

(05/11/2562)

4100056913 

(05/11/2562)

4100056917 

(05/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100056920 

(05/11/2562)

4100056922 

(05/11/2562)

4100056924 

(05/11/2562)

4100056925 

(05/11/2562)

4100056938 

(06/11/2562)

4100056946 

(06/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100056947 

(06/11/2562)

4100056948 

(06/11/2562)

4100056958 

(07/11/2562)

4100056962 

(07/11/2562)

4100056975 

(07/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100056979 

(07/11/2562)

4100056987 

(07/11/2562)

4100056988 

(07/11/2562)

4100057000 

(07/11/2562)

4100057001 

(07/11/2562)

4100057013 

(08/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057035 

(11/11/2562)

4100057037 

(11/11/2562)

4100057059 

(11/11/2562)

4100057061 

(11/11/2562)

4100057062 

(11/11/2562)

4100057065 

(11/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057066 

(11/11/2562)

4100057086 

(12/11/2562)

4100057087 

(12/11/2562)

4100057088 

(12/11/2562)

4100057089 

(12/11/2562)

4100057121 

(12/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057124 

(13/11/2562)

4100057125 

(13/11/2562)

4100057126 

(13/11/2562)

4100057127 

(13/11/2562)

4100057136 

(13/11/2562)

4100057149 

(13/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057165 

(13/11/2562)

4100057173 

(13/11/2562)

4100057184 

(13/11/2562)

4100057187 

(13/11/2562)

4100057199 

(13/11/2562)

4100057200 

(13/11/2562)

4100057226 

(14/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057227 

(14/11/2562)

4100057228 

(14/11/2562)

4100057229 

(14/11/2562)

4100057239 

(14/11/2562)

4100057259 

(15/11/2562)

4100057272 

(15/11/2562)

4100057273 

(15/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057274 

(18/11/2562)

4100057305 

(18/11/2562)

4100057310 

(18/11/2562)

4100057317 

(18/11/2562)

4100057318 

(18/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057319 

(18/11/2562)

4100057320 

(18/11/2562)

4100057348 

(19/11/2562)

4100057349 

(19/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057356 

(19/11/2562)

4100057360 

(19/11/2562)

4100057367 

(19/11/2562)

4100057368 

(19/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057369 

(19/11/2562)

4100057370 

(19/11/2562)

4100057371 

(19/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057372 

(19/11/2562)

4100057373 

(19/11/2562)

4100057374 

(19/11/2562)

4100057421 

(20/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057429 

(20/11/2562)

4100057432 

(20/11/2562)

4100057435 

(20/11/2562)

4100057461 

(20/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057462 

(20/11/2562)

4100057463 

(20/11/2562)

4100057464 

(20/11/2562)

4100057465 

(20/11/2562)

4100057466 

(21/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057477 

(21/11/2562)

4100057479 

(21/11/2562)

4100057492 

(21/11/2562)

4100057499 

(21/11/2562)

4100057510 

(21/11/2562)

4100057514 

(21/11/2562)

4100057517 

(21/11/2562)

4100057518 

(21/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057526 

(21/11/2562)

4100057527 

(22/11/2562)

4100057532 

(22/11/2562)

4100057537 

(22/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057544 

(22/11/2562)

4100057547 

(22/11/2562)

4100057549 

(22/11/2562)

4100057556 

(22/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057579 

(22/11/2562)

4100057585 

(22/11/2562)

4100057589 

(22/11/2562)

4100057590 

(22/11/2562)

4100057600 

(25/11/2562)

4100057612 

(25/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057620 

(25/11/2562)

4100057621 

(25/11/2562)

4100057622 

(25/11/2562)

4100057623 

(25/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057632 

(25/11/2562)

4100057635 

(25/11/2562)

4100057636 

(25/11/2562)

4100057637 

(25/11/2562)

4100057652 

(26/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057654 

(26/11/2562)

4100057655 

(26/11/2562)

4100057656 

(26/11/2562)

4100057661 

(26/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057714 

(27/11/2562)

4100057728 

(28/11/2562)

4100057730 

(28/11/2562)

4100057774 

(28/11/2562)

4100057805 

(28/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057811 

(28/11/2562)

4100057812 

(28/11/2562)

4100057833 

(29/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

4100057851 

(29/11/2562)

4100057861 

(29/11/2562)

4100057870 

(29/11/2562)

4100057876 

(29/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3000002164 

(04/11/2562)

3000002165 

(04/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3000002189 

(20/11/2562)

3000002195 

(25/11/2562)

3000002196 

(26/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3000002203 

(29/11/2562)

3000002204 

(29/11/2562)

3200000296 

(07/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3200000297 

(07/11/2562)

3200000298 

(13/11/2562)

3200000299 

(20/11/2562)

3200000300 

(25/11/2562)



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 ธันวำคม 2562

3200000301 

(29/11/2562)

3400000020 

(18/11/2562)


