
ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

1 ซ้ือกล้องส่องจมูกและกล่องเสียงแบบ

วดิีทศัน์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

(Mobile digital camera 4 mm 

with suction) จ ำนวน 1 ชุด

1,029,400.00        950,000.00          วธิคัีดเลือก บจก. โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

1,029,000.00 บำท

บจก. เดอะวนิเนอร์แอสโซซิ

เอท 780,000.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

940,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค

3100001598 

(02/06/2563)

2 ซ้ือด้ำมจับมือถือสลำยต้อกระจก 

จ ำนวน 1 รำยกำร

1,337,500.00        1,337,500.00        วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 1,337,500.00 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 1,330,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001599 

(02/06/2563)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

1



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

3 ซ้ือหลอดไฟ LED พร้อมติดต้ังจ ำนวน

 1 งำน

610,000.00          606,244.00          วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. สมำร์ทโซล่ำร์ไลทต้ิ์ง 

586,306.50 บำท

บมจ. ไลทต้ิ์ง แอนด์ อีควปิ

เมนท ์514,445.00 บำท

บมจ. ธรีะมงคล 

อุตสำหกรรม 490,000.00 

บำท

บจก. คมพพ์ชัร  

479,000.00 บำท

บจก. ท ีแอนด์ ท ีอิน

โนเวชั่น 395,000.00 บำท

บจก.ท ีแอนด์ ท ีอินโนเวชั่น

 395,000.00 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3100001600 

(03/06/2563)

4 จ้ำงเหมำงำนปรับปรุงบนัไดหนีไฟ

นอกอำคำร หมำยเลข ST10 และ 

ST11 จ ำนวน 1 งำน

3,100,000.00        3,100,000.00        วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. บเีรดด้ี  

3,000,000.00 บำท 

บจก. ไทย ฟอร์จูน เอส เท

รดด้ิง 2,850,000.00 บำท

บจก.ไทย ฟอร์จูน เอส เท

รดด้ิง 2,850,000.00 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3100001601 

(03/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

5 ซ้ือเคร่ืองตรวจอวยัวะภำยในด้วย

คล่ืนควำมถี่สูง (Ultrasound) 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

7,000,000.00        6,750,000.00        วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. ควอนต้ัม เฮลทแ์คร์ 

(ประเทศไทย) 

3,850,000.00 บำท

บจก. ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ (ประเทศไทย) 

3,839,963.00 บำท

บจก. ฟลิิฟส์ (ประเทศไทย)

 3,900,000.00 บำท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 3,839,000.00 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3100001602 

(04/06/2563)

6 ซ้ือกล้องจุลทรรศน์ส ำหรับ ผ่ำตัดตำ 

(Operating microscope) จ ำนวน 

1 ชุด

7,000,000.00        6,200,000.00        วธิคัีดเลือก บจก.คำร์ล ไซส์ส 

6,200,000.00 บำท

บจก.คำร์ล ไซส์ส 

5,000,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค แต่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอเพยีงรำยเดียว

3100001603 

(12/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

7 ซ้ือเตียงนอนเคล่ือนย้ำยผู้ปว่ยปรับ

ระดับได้ด้วยระบบไฮดรอลิกหรือ

ระบบไฟฟำ้ จ ำนวน 4 เตียง

800,000.00          704,000.00          วธิคัีดเลือก บจก. เบอร์สิน เยอรมนี 

อินพร์ท 500,000.00 บำท

บจก. ทอีีคิว 500,000.00 

บำท

บจก. ฮอสปเีทค 

620,000.00 บำท

บจก.เบอร์ลิน เยอรมนี อิม

พอร์ท 500,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค

3100001604 

(12/06/2563)

8 ซ้ือเคร่ืองมือรักษำต่อมลูกหมำก

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ(Bipolar 

TUR-HoLEP and Morcellator 

set) จ ำนวน 1 ชุด

4,000,000.00        4,000,000.00        วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

 บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

4,000,000.00 บำท

 บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

3,990,000.00 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3100001605 

(16/06/2563)

9 จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรทบทวน

สมรรถนะผู้บริหำร (Revise 

Leadership Competency) 

จ ำนวน 1 งำน

50,000.00            500,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอช อำร์ เอส เอส 

(ไทยแลนด์) 500,000.00 

บำท

บจก.เอช อำร์ เอส เอส 

(ไทยแลนด์) 500,000.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001606 

(17/06/2563)

4



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

10 ซ้ือแผ่นกรองอำกำศ Medium Filter

 และ Hepa Filter พร้อมติดต้ังและ

ทดสอบ จ ำนวน 10 รำยกำร

1,930,000.00        1,926,023.54        วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. เอเอเอฟ อินเตอร์

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

1,249,000.00 บำท

บจก. อินฟนิิต้ีอินโนเวพลัส 

1,420,104.00 บำท

บจก.เอเอเอฟ อินเตอร์

เนชั่นแนล 1,926,023.54 

บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3100001607 

(18/06/2563)

11 ซ้ือกล้องส่องตรวจกระเพำะปสัสำวะ

ปลำยโค้งงอได้ชนิดวดิีทศัน์ 

(Flexible cystoscopy) จ ำนวน 2 

ชุด

3,009,000.00        3,009,000.00        วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 3,009,000.00 บำท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 2,750,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค แต่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอเพยีงรำยเดียว

3100001608 

(18/06/2563)

12 จ้ำงซ่อมแซมรอยร่ัวผนังกระจกรอบ

อำคำร จ ำนวน 1 งำน

4,000,000.00        3,980,000.00        วธิคัีดเลือก บจก. เคว ีคอนเซบต์ กรุ๊ป 

3,499,990.00 บำท

บจก. พรดรเลิศวศิวกรรม 

3,599,998.95 บำท

บจก.เคว ีคอนเซ็พท ์กรุ๊ป 

3,400,000.00 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3100001609 

(19/06/2563)

5



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

13 ซ้ือที่นอนปอ้งกันแผลกดทบั จ ำนวน 

160 อัน

1,904,000.00        1,904,000.00        วธิคัีดเลือก บจก. ฟำร์ ทริลเลียน 

1,760,000.00 บำท

บจก. พำรำเมำท ์เบด 

ประเทศไทย 1,504,000.00

 บำท

บจก. ฟำร์ ทริลเลียน 

1,904,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค

3100001611 

(22/06/2563)

14 ซ้ือพรมดักฝุ่น จ ำนวน 3 รำยกำร 300,000.00          298,769.68          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมิทธแ์อนด์บวิเดอร์ 

298,769.68 บำท

บจก.สมิทธแ์อนด์บวิเดอร์ 

298,769.68 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001612 

(26/06/2563)

15 ซ้ือระบบกำรบริหำรเวลำงำนและ

กำรลำ (Time and Leave 

Management System) จ ำนวน 1 

งำน

15,000,000.00      14,500,810.00      วธิคัีดเลือก บมจ. ฮิวแมนิก้ำ  

13,067,910.00 บำท

บจก. อำร์เจนโต้ เอเชีย 

13,118,200.00 บำท

บจก. เอบมี คอน ซัลต้ิง 

(ประเทศไทย) 

16,445,430.00 บำท

บมจ.ฮิวแมนิก้ำ 

12,759,750.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค

3100001613 

(29/06/2563)

6



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

16 ซ้ืออุปกรณ์ใส่ทอ่ช่วยหำยใจยำก

ส ำหรับผู้ใหญ่ชนิดวดีีทศัน์ จ ำนวน 5 

รำยกำร

690,000.00          690,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

690,000.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

680,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001614 

(30/06/2563)

17 ซ้ือคร่ืองมือผ่ำตัดจุลศัลยกรรม

ประสำท จ ำนวน 4 ชิ้น

124,800.00          124,800.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 124,800.00 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 124,800.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063771 

(01/06/2563)

18 ซ้ือกระดำษส ำหรับพมิพใ์บคล้องถุง

เลือด จ ำนวน 1 รำยกำร

7,918.00             7,918.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 7,918.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 7,918.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063772 

(01/06/2563)

19 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองไตเทยีม 

พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 4 รำยกำร

103,860.00          103,860.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ 

103,860.00 บำท

บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ 

103,860.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063773 

(01/06/2563)

20 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ปว่ยปรับ

ระดับด้วยไฟฟำ้พร้อมเปล่ียน จ ำนวน

 5 รำยกำร

380,680.50          380,680.50          วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 380,680.50 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 380,680.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063775 

(01/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

21 ซ้ืออะไหล่หวัเจำะกระดำษAROMA

รุ่นAHP-215 จ ำนวน 5 ชุด

5,617.50             5,617.50             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 5,617.50 บำท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 5,617.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063776 

(01/06/2563)

22 ซ้ือสต๊ิกเกอร์และปำ้ยชื่อแพทย์ 

จ ำนวน 3 รำยกำร

18,842.70            18,842.70            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 18,842.70 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 18,842.70 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063778 

(01/06/2563)

23 ซ้ือรถเข็นช่วยชีวติฉุกเฉิน จ ำนวน 1 

คัน

99,000.00            99,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลิน เยอรมนี อิม

พอร์ท 99,000.00 บำท

บจก.เบอร์ลิน เยอรมนี อิม

พอร์ท 99,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063779 

(01/06/2563)

24 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงดีเซลส ำหรับ

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ส ำรอง จ ำนวน 1 

รำยกำร

45,000.00            40,499.16            วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ปตท 40,499.16 บำท บมจ.ปตท 40,019.20 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063782 

(01/06/2563)

25 ซ้ือกล่องรับสัญญำณดิจิตอล จ ำนวน

 1 รำยกำร

27,000.00            26,536.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชญำนิตย์ ซัพพลำย 

26,536.00 บำท

บจก.ชญำนิตย์ ซัพพลำย 

26,536.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063784 

(01/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

26 ซ้ือวสัดุงำนช่ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 99,000.00            98,045.71            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ รีเสิร์ช โปร

ดักท ์98,045.71 บำท

บจก.แอดวำนซ์ รีเสิร์ช โปร

ดักท ์98,045.71 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063785 

(01/06/2563)

27 ซ้ือฟวิส์วงจรปอ้งกันอุณหภมูิ 

(Thermal Fuse) จ ำนวน 2 ชิ้น

4,000.00             4,000.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ไทคูณ เมดิคอล 

4,000.00 บำท

บจก. ไทคูณ เมดิคอล 

4,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063793 

(01/06/2563)

28 ซ้ือไมโครเวฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 25,894.00            25,894.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชำร์ป ไทย 25,894.00

 บำท

บจก.ชำร์ป ไทย 25,894.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063795 

(01/06/2563)

29 ซ้ือสำยคำด Verified Ready to 

Use จ ำนวน 30,000 ชิ้น

5,136.00             5,136.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ 

กรำฟฟคิ 5,136.00 บำท

บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ 

กรำฟฟคิ 5,136.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063796 

(01/06/2563)

30 ซ้ือเก้ำอี้นั่งถ่ำย จ ำนวน 3 ตัว 56,700.00            56,700.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ฟำร์ ทริลเลียน 

56,700.00 บำท

บจก. ฟำร์ ทริลเลียน 

56,700.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063797 

(01/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

31 ซ้ือสำยฉีดน้ ำดับเพลิง

AutoSwingHoseReelและMoyne

แกนHoseReel จ ำนวน 2 รำยกำร

26,500.00            26,108.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 

26,108.00 บำท

บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง 

26,108.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063799 

(01/06/2563)

32 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองใหก้ำรรักษำ

ด้วยคล่ืนอัลตรำซำวน์ร่วมกับ

กระแสไฟฟำ้ จ ำนวน 4 เส้น

6,800.00             6,800.00             วธิเีฉพำะเจำะจง  บจก.ชินกฤช 6,800.00 

บำท

 บจก.ชินกฤช 6,460.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063802 

(01/06/2563)

33 ซ้ือแผ่นที่นอนลมชนิดเปล่ียนลอนได้

ส ำหรับที่นอนลมปอ้งกันแผลกดทบั 

จ ำนวน 6 ชุด

30,000.00            30,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั โนเบลิ เมด จ ำกัด 

30,000.00 บำท

บริษทั โนเบลิ เมด จ ำกัด 

30,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063816 

(02/06/2563)

34 ซ้ือคร่ืองพมิพส์ติกเกอร์ ส ำหรับพมิพ์

ฉลำกบนซองบรรจุยำของผู้ปว่ย 

จ ำนวน 1 รำยกำร

250,000.00          240,750.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูนิต้ี โพรเกรส 

240,750.00 บำท

บจก.ยูนิต้ี โพรเกรส 

240,750.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063818 

(02/06/2563)

35 ซ้ือกระเปำ๋ Ambulance จ ำนวน 4 

ใบ

21,400.00            21,400.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อีเอสเอ็ม เมดิคอล 

21,400.00 บำท

บจก.อีเอสเอ็ม เมดิคอล 

21,400.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063819 

(02/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

36 ซ้ือบอร์ด Control Callpoints 

จ ำนวน 1 รำยกำร

9,100.00             9,095.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

9,095.00 บำท

บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

9,095.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063820 

(02/06/2563)

37 ซ้ือก๊อกซิงค์เด่ียวเคำน์เตอร์ จ ำนวน 1

 รำยกำร

34,000.00            33,170.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

33,170.00 บำท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

33,170.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063821 

(02/06/2563)

38 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองล้ำงกล้อง

ส่องตรวจภำยในพร้อมเปล่ียน 

จ ำนวน 1 รำยกำร

2,439.60             2,439.60             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 2,439.60 บำท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 2,439.60 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063823 

(02/06/2563)

39 ซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 3 

รำยกำร

347,000.00          347,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อัลฟำ่เมด คอร์

ปอเรชั่น 347,000.00 บำท

บจก.อัลฟำ่เมด คอร์

ปอเรชั่น 335,200.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063824 

(02/06/2563)

40 จ้ำงฝึกอบรมหลักสูตร Be 

Proactive: The Power to 

Effectiveness จ ำนวน 1 งำน

192,600.00          192,600.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แพคริม ลีดเดอร์ชิป 

เซ็นเตอร์ 192,600.00 บำท

บจก.แพคริม ลีดเดอร์ชิป 

เซ็นเตอร์ 192,600.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063838 

(04/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

41 ซ้ืออะไหล่ซ่อมแซมปั๊มน้ ำ RO พร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 2 รำยกำร

1,100.00             1,091.40             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ท ีเอ็น เวลิด์ ซัพพลำย

 1,091.40 บำท

บจก. ท ีเอ็น เวลิด์ ซัพพลำย

 1,091.40 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063839 

(04/06/2563)

42 ซ้ือแผ่นรองเมำส์รองข้อมือ จ ำนวน 

25 ชิ้น

3,022.75             3,022.75             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สตอร์ม อินเตอร์เนชั่น

แนล 3,022.75 บำท

บจก.สตอร์ม อินเตอร์เนชั่น

แนล 3,022.75 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063843 

(04/06/2563)

43 ซ้ือวสัดุงำนช่ำง จ ำนวน 7 รำยกำร 48,652.90            48,652.90            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

48,652.90 บำท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

48,652.90 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063847 

(04/06/2563)

44 ซ้ือแผ่นรองเคล่ือนย้ำยผู้ปว่ย จ ำนวน

 1 แผ่น

10,000.00            10,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีท.ีเมดิเทรด 

10,000.00 บำท

หจก.พ.ีท.ีเมดิเทรด 

10,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063848 

(04/06/2563)

45 ซ้ือหมอนอิง+ปลอกหมอน จ ำนวน 2

 รำยกำร

56,977.50            56,977.50            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอมปวร์ี ดีไซน์ 

56,977.50 บำท

บจก.เอมปวร์ี ดีไซน์ 

56,977.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063849 

(04/06/2563)

12



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

46 ซ้ือกล่องส ำหรับกำรจัดส่งยำ refill 

จ ำนวน 3,000 ชิ้น

9,000.00             9,000.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไฮเทค เวฟส์ 9,000.00

 บำท

บจก.ไฮเทค เวฟส์ 9,000.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063851 

(04/06/2563)

47 จัดหำเคร่ืองขบนิ่วเล็ก จ ำนวน 1 ชิ้น 101,650.00          101,650.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

101,650.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

95,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063856 

(05/06/2563)

48 ซ้ือชุดปรับอัตรำกำรไหลของ

ออกซิเจน จ ำนวน 7 ชุด

14,000.00            14,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อัลฟำ่เมด คอร์

ปอเรชั่น 14,000.00 บำท

บจก.อัลฟำ่เมด คอร์

ปอเรชั่น 14,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063857 

(05/06/2563)

49 ซ้ือ แบตเตอร่ีแหง้ จ ำนวน 2 รำยกำร 48,000.00            47,508.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สยำมแบต

อิเลคทรอนิคส์ 47,508.00 

บำท

บจก.สยำมแบต

อิเลคทรอนิคส์ 47,508.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063869 

(05/06/2563)

50 ซ้ือหวัจี้เข็ม รหสั 714 (714 

Reusable Electrode) จ ำนวน 1 ชิ้น

1,200.00             1,200.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เคร่ืองมือแพทย์ 

(ประเทศไทย) 1,200.00 

บำท

บจก. เคร่ืองมือแพทย์ 

(ประเทศไทย) 1,200.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063872 

(05/06/2563)

13



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

51 ซ้ือชุดส่องตรวจห ูตำ จ ำนวน 4 ชุด 46,000.00            46,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอดีเวลล์ 46,000.00 

บำท

บจก.ไอดีเวลล์ 45,200.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063878 

(05/06/2563)

52 ซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 9 

รำยกำร

92,000.00            91,656.20            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหธรุกิจ 91,656.20 

บำท

บจก.สหธรุกิจ 91,656.20 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063880 

(05/06/2563)

53 ซ้ือเคร่ืองควบคุมกำรใหส้ำรละลำย

ทำงหลอดเลือดด ำอัตโนมัติโดยใช้

กระบอกฉีดยำแบบทซีีไอ

(Syringepump) จ ำนวน 1 ชุด

85,600.00            85,600.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมเดิร์น แบรนด์ส 

85,600.00 บำท

บจก.โมเดิร์น แบรนด์ส 

80,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063881 

(05/06/2563)

54 ซ้ือล ำโพงสนับสนุนกำรประชุม 

Conference จ ำนวน 1 รำยกำร

15,000.00            14,733.90            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อำร์ ท ีบ ีเทคโนโลยี 

14,733.90 บำท

บจก. อำร์ ท ีบ ีเทคโนโลยี 

14,733.90 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063883 

(08/06/2563)

55 ซ้ือล ำโพงสนับสนุนกำรประชุม 

Conference จ ำนวน 1 รำยกำร

97,000.00            96,300.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 96,300.00

 บำท

บจก.วงศ์กิจมั่น 96,300.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063884 

(08/06/2563)

14



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

56 น้ ำประปำส ำหรับซ้อมแผนกรณี

น้ ำประปำขำดฉุกเฉิน จ ำนวน 1 งำน

3,000.00             2,500.00             วธิเีฉพำะเจำะจง เพญ็ศรีขนส่ง  2,500.00 

บำท

เพญ็ศรีขนส่ง  2,500.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063887 

(08/06/2563)

57 จ้ำงบ ำรุงรักษำรถพยำบำลและ

เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง ทะเบยีน 3

กท 7263 และทะเบยีน ฎบ 7604 

จ ำนวน 2 รำยกำร

23,000.00            22,782.44            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บเีคเค ออโตเฮำส์ 

กำญจนำภเิษก 22,782.44 

บำท

บจก.บเีคเค ออโตเฮำส์ 

กำญจนำภเิษก 22,782.44 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063888 

(08/06/2563)

58 ซ้ือชุดหฟูงั Stethoscope จ ำนวน 8

 ชุด

30,816.00            30,816.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 30,816.00 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 29,200.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063889 

(08/06/2563)

59 จ้ำงบริกำรสอบเทยีบปเิปตต์วดั

ปริมำตร จ ำนวน 32 ชิ้น

15,408.00            15,408.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แคลลิเบรเทค 

15,408.00 บำท

บจก.แคลลิเบรเทค 

15,408.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063890 

(08/06/2563)

60 ซ้ือเคร่ืองวดัควำมอิ่มตัวของ

ออกซิเจนในเลือด จ ำนวน 2 เคร่ือง

70,000.00            70,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

70,000.00 บำท

บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

70,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063891 

(08/06/2563)

15



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

61 ซ้ือสำยไฟ THW จ ำนวน 7 รำยกำร 14,000.00            13,780.53            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชญำนิตย์ ซัพพลำย 

13,780.53 บำท

บจก.ชญำนิตย์ ซัพพลำย 

13,780.53 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063899 

(08/06/2563)

62 ซ้ือหลอดไฟและชุดรำง LED จ ำนวน

 5 รำยกำร

97,000.00            96,835.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 96,835.00

 บำท

บจก.วงศ์กิจมั่น 96,835.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063900 

(08/06/2563)

63 ซ้ือฟลัชแทงค์พร้อมปุ่มกด จ ำนวน 1 

รำยกำร

16,000.00            15,755.75            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โตโต้ (ประเทศไทย) 

15,755.75 บำท

บจก.โตโต้ (ประเทศไทย) 

15,755.75 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063901 

(08/06/2563)

64 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองดูดของเหลว

จำกช่องทรวงอกพร้อมเปล่ียน 

จ ำนวน 5 รำยกำร

23,660.00            23,660.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

23,660.00 บำท

บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

23,660.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063902 

(08/06/2563)

65 จ้ำงซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับหู

ฟงัเคร่ืองตรวจกำรได้ยิน จ ำนวน 1 

รำยกำร

15,000.00            15,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ศูนย์กำรได้ยินดีเมด 

15,000.00 บำท

บจก.ศูนย์กำรได้ยินดีเมด 

15,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063903 

(08/06/2563)

16



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

66 ซ้ืออะไหล่บำนพบัตู้ยำ และรำงล้ืนชัก

 จ ำนวน 3 รำยกำร

22,000.00            21,977.80            วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 21,977.80 บำท

บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 21,977.80 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063904 

(08/06/2563)

67 จ้ำงซ่อมผนังกระเบื้องลิฟต์ ชั้น 5 

โซน A จ ำนวน 1 รำยกำร

8,700.00             8,693.75             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชญำนิตย์ ซัพพลำย 

8,693.75 บำท

บจก.ชญำนิตย์ ซัพพลำย 

8,693.75 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063905 

(08/06/2563)

68 ซ้ือเคร่ืองมือน ำส่งวสัดุอุดคลอรำกฟนั

 MTA (DOVGAN MTA CARRLERS)

 จ ำนวน 2 รำยกำร

36,000.00            22,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนิทสิ 22,000.00 

บำท

บจก.เซนิทสิ 22,000.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063906 

(08/06/2563)

69 ซ้ือไส้กรอง ส ำหรับตู้น้ ำด่ืม จ ำนวน 3

 รำยกำร

82,000.00            81,900.55            วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เออำร์พ ีเฮ้ำส์แวร์ 

81,900.55 บำท

หจก.เออำร์พ ีเฮ้ำส์แวร์ 

81,900.54 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063908 

(09/06/2563)

70 ซ้ือขวดยำน้ ำพลำสติกฝำสีฟำ้30มล.

จ ำนวน1รำยกำร

5,350.00             5,350.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญแสงฮวด 

5,350.00 บำท

บจก.เจริญแสงฮวด 

5,350.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063909 

(09/06/2563)

17



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

71 ซ้ือAdapter และ Keyboard เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ Surface จ ำนวน 2 

รำยกำร

38,500.00            38,500.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอด อิน บซิิเนส 

38,413.00 บำท

บจก.แอด อิน บซิิเนส 

38,413.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063910 

(09/06/2563)

72 ซ้ือชุดทดสอบหำยำฆ่ำแมลง จ ำนวน 

1 กล่อง

1,000.00             909.50                วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูแอนด์ว ีโฮลด้ิง (ไทย

แลนด์) 909.50 บำท

บจก.ยูแอนด์ว ีโฮลด้ิง (ไทย

แลนด์) 909.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063911 

(09/06/2563)

73 จ้ำงสต๊ิกเกอร์เทอร์มอลขนำด9x5ซม.

แกน3นิ้ว จ ำนวน 1 รำยกำร

13,600.00            13,600.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ เล

เบิ้ล 13,600.00 บำท

บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ เล

เบิ้ล 13,600.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063912 

(09/06/2563)

74 ซ้ือฟล์ิมต้ำนเชื้อโรค จ ำนวน 1 

รำยกำร

20,267.94            20,267.94            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอส แอนด์ เอส โคเรีย

 20,267.94 บำท

บจก.เอส แอนด์ เอส โคเรีย

 20,267.94 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063913 

(09/06/2563)

75 ซ้ือผ้ำปอ้งกันควำมร้อน (Teflon 

Band) จ ำนวน 20 ชิ้น

7,800.00             7,800.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พเีอ็นเอ็น เมดิคอล 

7,800.00 บำท

บจก.พเีอ็นเอ็น เมดิคอล 

7,800.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063914 

(09/06/2563)

18



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

76 จ้ำงปล่ียนอะไหล่ ส ำหรับตู้น้ ำด่ืม 

Coway จ ำนวน 2 รำยกำร

3,000.00             2,935.00             วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เออำร์พ ีเฮ้ำส์แวร์ 

2,935.00 บำท

หจก.เออำร์พ ีเฮ้ำส์แวร์ 

2,935.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063929 

(09/06/2563)

77 จ้ำงบริกำรซ่อมอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์ จ ำนวน 14 รำยกำร

15,450.80            15,450.80            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

15,450.80 บำท

บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

15,450.80 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063930 

(09/06/2563)

78 ซ้ือตะกร้ำรับกระสวยนิวมำติกส์ทวิป์

 จ ำนวน 2 รำยกำร

26,000.00            25,278.75            วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ำกัด

 25,278.75 บำท

บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ำกัด

 25,278.75 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063931 

(09/06/2563)

79 ซ้ือซอฟต์แวร์ส ำหรับเขียนแบบ

อำคำรของ โรงพยำบำลศิริรำช ปยิ

มหำรำชกำรุณย์ จ ำนวน 4 ชุด

130,000.00          123,692.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.แอพพลิแคด 

123,692.00 บำท

บมจ.แอพพลิแคด 

123,692.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063932 

(09/06/2563)

80 จ้ำงฝึกอบรมหลักสูตร กำรเจรจำ

ต่อรองและโน้มน้ำวใจ Negotiation

 & Persuasion Skill จ ำนวน 1 

รำยกำร

99,510.00            99,510.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ศูนย์พฒันำกลยุทธท์ำง

ธรุกิจ 99,510.00 บำท

บจก.ศูนย์พฒันำกลยุทธท์ำง

ธรุกิจ 99,510.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063933 

(10/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

81 ซ้ือต้นไม้พร้อมวสัดุปลูก ส ำหรับ

หอพกัพยำบำล จ ำนวน 1 รำยกำร

478,000.00          477,832.04          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไนน์ทนีธ แลนด์สเคป 

477,832.04 บำท

บจก.ไนน์ทนีธ แลนด์สเคป 

470,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063934 

(10/06/2563)

82 ซ้ือลิขสิทธิก์ำรเข้ำใช้ระบบโทรศัพท ์

Call Center ของฝ่ำยวชิำกำรเภสัช

กรรม จ ำนวน 1 งำน

79,864.80            79,864.80            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดำต้ำโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 79,864.80 บำท

บจก.ดำต้ำโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 79,864.80 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063935 

(10/06/2563)

83 ซ้ือสต๊ิกเกอร์โฟมลำยกำร์ตูน จ ำนวน

 142 แผ่น

4,970.00             4,970.00             วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ปณชัย 4,970.00 

บำท

ร้ำน ส.ปณชัย 4,970.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063937 

(10/06/2563)

84 ซ้ือแทน่ตัดกระดำษ ฐำนโลหะ 

จ ำนวน 1 รำยกำร

1,200.00             1,150.25             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 1,150.25 บำท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 1,150.25 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063938 

(10/06/2563)

85 ซ้ือของที่ระลึกกล่องข้ำวซิลิโคนพบั

เก็บได้(เพิ่มเติม) จ ำนวน 500 ชิ้น

70,000.00            69,550.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปลิ เจ เวลิด์ไวด์ 

69,550.00 บำท

บจก.ทริปเปลิ เจ เวลิด์ไวด์ 

69,550.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063939 

(10/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

86 ซ้ือE-Book 2 เล่ม จ ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00             6,980.00             วธิเีฉพำะเจำะจง HEROTHAILAND.COM 

6,980.00 บำท

HEROTHAILAND.COM 

6,980.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063940 

(10/06/2563)

87 ซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ จ ำนวน 2 รำยกำร 8,900.00             8,900.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

8,900.00 บำท

บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

8,900.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063941 

(10/06/2563)

88 จ้ำงเช็คเคร่ืองยนต์ ระบบแอร์ พร้อม

ทั้งเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถ BUS 

41-7831 จ ำนวน 1 งำน

7,000.00             6,459.59             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกลด์ เอสซี 6,459.59

 บำท

บจก.โกลด์ เอสซี 6,459.59

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063950 

(10/06/2563)

89 ซ้ือบตัร Mifare (บตัรจอดรถ

อิเล็กทรอนิกส์) จ ำนวน 1 รำยกำร

9,700.00             9,630.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อินเตอร์ไซต์ (ประเทศ

ไทย) 9,630.00 บำท

บจก.อินเตอร์ไซต์ (ประเทศ

ไทย) 9,630.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063951 

(10/06/2563)

90 จ้ำงบริกำรสอบเทยีบเคร่ืองมือทำง

กำรแพทย์ จ ำนวน 9 รำยกำร

41,600.00            41,600.00            วธิเีฉพำะเจำะจง มหำวทิยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบ ุ

41,600.00 บำท

มหำวทิยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบ ุ

41,600.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063952 

(10/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

91 ซ้ือวสัดุงำนช่ำง จ ำนวน 10 รำยกำร 69,000.00            68,747.50            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

68,747.50 บำท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

68,747.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063954 

(11/06/2563)

92 ซ้ือผ้ำปดิปำก M-05 จ ำนวน 2 

รำยกำร

10,700.00            10,700.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.รัตนำแอ็พแพเร็ล แคร์

 10,700.00 บำท

บจก.รัตนำแอ็พแพเร็ล แคร์

 10,700.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063968 

(11/06/2563)

93 ซ้ือกระดำษต่อเนื่องแบบไม่มีเส้น 

จ ำนวน 1 รำยกำร

2,200.00             2,140.00             วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำรสเตชั่นเนอร่ี

 2,140.00 บำท

หจก.บรรณสำรสเตชั่นเนอร่ี

 2,140.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063969 

(11/06/2563)

94 ซ้ือเคร่ืองวดัควำมดันอัตโนมัติแบบ

ข้อมือ จ ำนวน 2 เคร่ือง

4,237.20             4,237.20             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

4,237.20 บำท

บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

4,200.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063982 

(11/06/2563)

95 ซ้ือสต๊ิกเกอร์จุดช ำระเงินส ำหรับ

ผู้ปว่ยไม่มียำ จ ำนวน 4 รำยกำร

2,400.00             2,354.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

2,354.00 บำท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

2,354.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063983 

(11/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

96 ซ้ือโทรศัพทม์ือถือ จ ำนวน 1 รำยกำร 4,990.00             4,990.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซันไชน์ ซันฟลำวเวอร์ 

4,990.00 บำท

บจก.ซันไชน์ ซันฟลำวเวอร์ 

4,990.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063984 

(11/06/2563)

97 ซ้ืออะไหล่ Notebook พร้อมเปล่ียน

 จ ำนวน 1 รำยกำร

27,000.00            26,910.50            วธิเีฉพำะเจำะจง สหธรุกิจ  19,581.00 บำท

Dell Corparation 

7,329.50 บำท

บจก.สหธรุกิจ 19,581.00 

บำท

บจก.เดลล์ คอร์ปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) 7,329.50 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063994 

(11/06/2563)

4100063995 

(11/06/2563)

98 ซ้ือเคร่ืองอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพ

เอกซเรย์ในช่องปำกเปน็ระบบดิจิทลั 

(The image plate scanner) 

จ ำนวน 1 ชุด

350,000.00          300,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.จี ดี โฟร์ 300,000.00

 บำท

บจก.จี ดี โฟร์ 345,000.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063996 

(11/06/2563)

99 ซ้ือ กุญแจ และไส้กุญแจพร้อมลูก

กุญแจ ส ำหรับเฟอร์นิเจอร์ส ำนักงำน

 จ ำนวน 4 รำยกำร

33,000.00            32,549.40            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

32,549.40 บำท

บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

32,549.40 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063998 

(12/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

100 ซ้ือAlligator Forceps Ear จ ำนวน 2

 ชิ้น

5,000.00             5,000.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

5,000.00 บำท

บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

5,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063999 

(12/06/2563)

101 ซ้ือตู้ควบคุมระบบม่ำนกันควนัรวม

ติดต้ัง และทดสอบกำรท ำงำน 

จ ำนวน 1 รำยกำร

49,000.00            48,137.16            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 48,137.16 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 45,346.60 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064000 

(12/06/2563)

102 จ้ำงไมโครเวฟ และโทรทศัน์ จ ำนวน 

2 รำยกำร

4,800.00             4,800.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 4,800.00 บำท

บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 4,800.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064001 

(12/06/2563)

103 ซ้ือหมอนเจล จ ำนวน 3 รำยกำร 214,640.00          214,640.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สัปปำยะ สยำม 

214,640.00 บำท

บจก.สัปปำยะ สยำม 

214,640.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064003 

(12/06/2563)

104 ซ้ือตู้ควบคุมระบบม่ำนกันควนัรวม

ติดต้ัง และทดสอบกำรท ำงำน 

จ ำนวน 1 รำยกำร

70,000.00            69,550.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อินทเีกรท ซีเคียวริต้ี 

69,550.00 บำท

บจก.อินทเีกรท ซีเคียวริต้ี 

69,550.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064004 

(12/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

105 ซ้ือหฟูงัเพื่อสนับสนุนกำรรักษำแบบ 

Tele Examination จ ำนวน 1 

รำยกำร

4,000.00             3,488.20             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เอสเอ็มทวี ีโฮมอี

เล็คทริค 3,488.20 บำท

บจก. เอสเอ็มทวี ีโฮมอี

เล็คทริค 3,488.20 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064005 

(12/06/2563)

106 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุปกรณ์ต่ำงๆ 

ส ำหรับโครงกำร “SiPH Live How 

are you today ” เดือน มิถุนำยน –

 กันยำยน 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร

25,000.00            25,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สุวรรณชำด 589.00 

บำท

บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

2,500.00 บำท

บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล 

1,000.00 บำท

บจก.เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด 

1,000.00 บำท

บจก.สุวรรณชำด 589.00 

บำท

บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

2,500.00 บำท

บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล 

1,000.00 บำท

บจก.เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด 

1,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064006 

(10/06/2563)

4100064113 

(19/06/2563)

4100064196 

(24/06/2563)

4100064197 

(24/06/2563)

107 ซ้ือโช๊คประตูแบบฝังพื้น จ ำนวน 1 

รำยกำร

280,000.00          276,060.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

276,060.00 บำท

บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

276,060.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064010 

(12/06/2563)

108 ซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 1 

รำยกำร

7,000.00             7,000.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

7,000.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

7,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064011 

(12/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

109 ซ้ือโคมไฟส่องตรวจ จ ำนวน 1 โคม 59,000.00            59,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.จ ำเริญแพทย์ภณัฑ์ 

59,000.00 บำท

บจก.จ ำเริญแพทย์ภณัฑ์ 

59,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064012 

(15/06/2563)

110 ซ้ือผู้ผลิตของที่ระลึกกระเปำ๋ผ้ำร่ม 

จ ำนวน 1,000 ใบ

59,000.00            58,850.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูนิคโปร (ประเทศไทย)

 58,850.00 บำท

บจก.ยูนิคโปร (ประเทศไทย)

 58,850.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064017 

(15/06/2563)

111 ซ้ือบ ำรุงรักษำระบบกล้องวงจรปดิ 

ชั้น 6 จ ำนวน 1 งำน

6,420.00             6,420.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 6,420.00 บำท

บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 6,420.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064023 

(15/06/2563)

112 ซ้ือสต๊ิกเกอร์จุดช ำระเงินส ำหรับ

ผู้ปว่ยไม่มียำ บริเวณด้ำนข้ำง

เคำน์เตอร์เภสัชกรรมชั้น 2 จ ำนวน 7

 รำยกำร

4,000.00             3,909.78             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

3,909.78 บำท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

3,909.78 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064024 

(15/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

113 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส ำหรับใหค้วำมรู้

เร่ืองอำหำรในโครงกำร Workshop 

เมนูอำหำรเพื่อสุขภำพ และ อำหำร

ปั่นผสมทำงสำยใหอ้ำหำร จ ำนวน 1 

งำน

50,000.00            50,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง รำยกำรที่ 1 บมจ สยำม

แมคโคร 755.25 บำท

บมจ. สยำมแม็คโคร 

922.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064025 

(12/06/2563)

114 ซ้ือสลิปค่ำธรรมเนียมแพทย์ จ ำนวน 

8,000 ชุด

15,000.00            14,980.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มำสเตอร์ ฟอร์ม 

อินดัสตร้ี 14,980.00 บำท

บจก.มำสเตอร์ ฟอร์ม 

อินดัสตร้ี 14,980.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064026 

(15/06/2563)

115 จ้ำงบริกำรแปลเอกสำรทำง

กำรแพทย์ภำษำไทยเปน็

ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 7งำน

27,000.00            27,000.00            วธิเีฉพำะเจำะจง ภมูิเพชร ร่วมจิตร 

27,000.00 บำท

ภมูิเพชร ร่วมจิตร 

27,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064027 

(15/06/2563)

116 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำรถตู้โดยสำร (รถ

ผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว) พร้อมพนักงำน

ขับรถและน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 3 

คัน

499,000.00          498,750.00          วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ชัยธนันท ์ทรำน

สปอร์ต 498,750.00 บำท

หจก.ชัยธนันท ์ทรำน

สปอร์ต 498,750.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064041 

(16/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

117 จ้ำงฝึกอบรมหลักสูตร กระดำษหนึ่ง

ใบเข้ำใจประเด็น (Master of One 

page summary) จ ำนวน 1 งำน

411,950.00          411,950.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บยีอนด์ เทรนนิ่ง 

411,950.00 บำท

บจก.บยีอนด์ เทรนนิ่ง 

388,410.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064065 

(16/06/2563)

118 ซ้ือชุด Station PCB Unit 100 with

 LED’s for graphic monitor 

จ ำนวน 1 รำยกำร

58,000.00            57,587.40            วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ำกัด

 57,587.40 บำท

บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ำกัด

 57,587.40 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064066 

(16/06/2563)

119 จ้ำงพมิพส์ต๊ิกเกอร์ Social 

Distancing ในลิฟต์ จ ำนวน 2 

รำยกำร

44,351.50            44,351.50            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 44,351.50 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 41,997.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064067 

(16/06/2563)

120 ซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 4 

รำยกำร

67,067.60            67,067.60            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูไนเทค ซำยน์ 

67,067.60 บำท

บจก.ยูไนเทค ซำยน์ 

67,035.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064068 

(16/06/2563)

121 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพทต้ั์งโต๊ะ IP Phone 

Cisco จ ำนวน 2 รำยกำร

345,075.00          345,075.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดำต้ำโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 345,075.00 บำท

บจก.ดำต้ำโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 345,075.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064069 

(17/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

122 ซ้ือเคร่ือง RFID Card Reader 

จ ำนวน 1 รำยกำร

24,500.00            23,689.80            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทโซล่ำร์ไลทต้ิ์ง 

23,689.80 บำท

บจก.สมำร์ทโซล่ำร์ไลทต้ิ์ง 

23,689.80 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064070 

(17/06/2563)

123 ซ้ือแผ่นกรองเคร่ืองฟอกอำกำศ 

จ ำนวน 1 รำยกำร

7,500.00             7,457.47             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชำร์ป ไทย 7,457.47 

บำท

บจก.ชำร์ป ไทย 7,457.47 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064073 

(17/06/2563)

124 ซ้ือBattery,Keyboard และ 

Adapter Notebook จ ำนวน 3 

รำยกำร

64,000.00            63,558.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ดับบลิวทซีี 

คอมพวิเตอร์ จ ำกั 

63,558.00 บำท

บริษทั ดับบลิวทซีี 

คอมพวิเตอร์ จ ำกั 

63,558.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064074 

(17/06/2563)

125 ซ้ือเคร่ืองวดัควำมดันโลหติ จ ำนวน 

จ ำนวน 2 รำยกำร

16,700.00            16,700.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.จ ำเริญแพทย์ภณัฑ์ 

16,700.00 บำท

บจก.จ ำเริญแพทย์ภณัฑ์ 

16,700.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064075 

(17/06/2563)

127 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

จ ำนวน 4 รำยกำร

19,363.00            19,363.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอมไรน์ เมดิคอล 

19,363.00 บำท

บจก.แอมไรน์ เมดิคอล 

19,363.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064078 

(17/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

128 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองมือผ่ำนกล้อง

 จ ำนวน 3 รำยกำร

3,600.00             3,531.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

3,531.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

3,531.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100064079 

(17/06/2563)

129 จำ้งซ่อมชุดจอแสดงขอ้มูลของ

ระบบ Car Park จ ำนวน 1 รำยกำร

10,000.00          10,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โจวิท โกลบอล 

10,000.00 บำท

บจก.โจวิท โกลบอล 

10,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064080 

(17/06/2563)

130 ซ้ือ เคร่ืองปรับอำกำศแบบ

เคล่ือนที ่จ ำนวน 4 เคร่ือง

39,400.00          39,400.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 39,400.00 บำท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 39,400.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064081 

(17/06/2563)

131 ซ้ือบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป จ ำนวน 2 

รำยกำร

1,500.00           1,412.40           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.พนัธวณิช 1,412.40

 บำท

บจก.พนัธวณิช 1,412.40

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064082 

(17/06/2563)

132 ซ้ือVaccum Breaker ส ำหรับ

ชุดฟลัชวำล์วโถสุขภัณฑ์ จ ำนวน 1

 รำยกำร

225,000.00        220,848.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ รีเสิร์ช 

โปรดักท์ 220,848.00 บำท

บจก.แอดวำนซ์ รีเสิร์ช 

โปรดักท์ 220,848.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064083 

(17/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

133 ซ้ือเคร่ืองให้ออกซิเจนผสมอำกำศ

อตัรำกำรไหลสูง จ ำนวน 2 เคร่ือง

420,000.00        420,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ไพส์ซีส เมดิคอล 

420,000.00 บำท

บจก.ไพส์ซีส เมดิคอล 

400,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064085 

(18/06/2563)

134 ซ้ือเคร่ืองให้ออกซิเจนผสมอำกำศ

อตัรำกำรไหลสูง จ ำนวน 2 เคร่ือง

19,067.40          19,067.40          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

19,067.40 บำท

บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

19,067.40 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064090 

(18/06/2563)

135 จำ้งตัดต่อวีดิทัศน์ขั้นตอนกำรใส่

และถอดชุด PPE จ ำนวน 2 ตอน

17,000.00          16,050.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โมอำย 16,050.00 

บำท

บจก.โมอำย 16,050.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064091 

(18/06/2563)

136 ซ้ือแบตเตอร่ี Smartphone 

Samsung HHP จ ำนวน 1 รำยกำร

12,000.00          11,926.48          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.อเิล็กทรอนิกส์ ดำต้ำ

 ซอร์ซ 11,926.48 บำท

บจก.อเิล็กทรอนิกส์ ดำต้ำ

 ซอร์ซ 11,926.48 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064102 

(18/06/2563)

137 จำ้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่ประตู

อตัโนมัติ จ ำนวน 3 รำยกำร

75,000.00          74,435.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.บี.แอล.ที.แอสโซซิ

เอทส์ 74,435.00 บำท

บจก.บี.แอล.ที.แอสโซซิ

เอทส์ 74,435.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064103 

(18/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

138 จำ้งบริกำรล้ำงรถพยำบำลและรถ

ตู้โดยสำรพนักงำนส ำหรับใช้

ปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 งำน

7,000.00           7,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง นำยนเรศ  ศรีงำม 

7,000.00 บำท

นำยนเรศ  ศรีงำม 

7,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064109 

(19/06/2563)

139 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองควบคุม

กำรให้สำรละลำยทำงหลอดเลือด

ด ำ จ ำนวน 1 รำยกำร

11,770.00          11,770.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 11,770.00

 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 11,770.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064110 

(19/06/2563)

140 ซ้ืออปุกรณ์ประกอบส ำหรับเคร่ือง

เฝ้ำติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจ

และสัญญำณชีพ จ ำนวน 5 เส้น

5,200.00           5,200.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โซวิค 5,200.00 บำท บจก.โซวิค 5,200.00 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064111 

(19/06/2563)

141 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองอลัตร้ำ

ซำวน์พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 2 

รำยกำร

56,500.00          56,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง  บจก.บีเจเอช เมดิคอล 

56,500.00 บำท

 บจก.บีเจเอช เมดิคอล 

56,500.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064112 

(19/06/2563)

32



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

142 จำ้งซ่อมเคร่ือง OAU ส ำหรับห้อง

ผ่ำตัด จ ำนวน 1 รำยกำร

499,990.00        499,983.18        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.มหำนคร อเีล็คทริค 

ซัพพลำย 499,983.18 

บำท

บจก.มหำนคร อเีล็คทริค 

ซัพพลำย 490,060.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064114 

(19/06/2563)

143 ซ้ือเคร่ืองชั่งน้ ำหนักแบบดิจติอล

ส ำหรับชั่งผู้ป่วยบน Wheel chair

 และ Stretcher จ ำนวน 2 เคร่ือง

231,200.00        231,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.อคีวิป เฮลท์แคร์ 

231,200.00 บำท

บจก.อคีวิป เฮลท์แคร์ 

231,200.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064116 

(19/06/2563)

144 ซ้ือเคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียง

สะท้อนควำมถี่สูงชนิดพกพำ

(Handheldportableecho) 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

450,000.00        350,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 350,000.00 บำท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 190,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064120 

(19/06/2563)

145 ซ้ืออะคลิลิคฉำกกั้นเกำ้อี้ จ ำนวน 1

 รำยกำร

96,300.00          96,300.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 96,300.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 96,300.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064121 

(19/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

146 ซ้ืออปุกรณ์ทำงกำรแพทย ์จ ำนวน

 1 รำยกำร

2,100.00           2,100.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. บำงกอก อนิเตอร์

เทรด ซัพพลำย 2,100.00

 บำท

บจก. บำงกอก อนิเตอร์

เทรด ซัพพลำย 2,100.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064122 

(19/06/2563)

147 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับทีน่อนลม

ป้องกนัแผลกดทับพร้อมเปล่ียน 

จ ำนวน 1 รำยกำร

14,000.00          14,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โนเบิล เมด จ ำกดั 

14,000.00 บำท

บริษัท โนเบิล เมด จ ำกดั 

14,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064123 

(19/06/2563)

148 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ป่วยปรับ

ระดับด้วยไฟฟำ้ จ ำนวน 1 รำยกำร

37,500.00          37,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม

เฮลท์แอนด์แคร์ 

37,500.00 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม

เฮลท์แอนด์แคร์ 

37,500.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064124 

(19/06/2563)

149 จำ้งซ่อมแซมโทรศัพท์ 

Smartphone จ ำนวน 13 เคร่ือง

23,400.00          23,381.81          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ลีดด้ิง เซอร์วิส 

3,127.50 บำท

บจก.อเิล็กทรอนิกส์ ดำต้ำ

 ซอร์ซ 20,254.31 บำท

บจก.ลีดด้ิง เซอร์วิส 

3,127.50 บำท

บจก.อเิล็กทรอนิกส์ ดำต้ำ

 ซอร์ซ 20,254.31 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064125 

(22/06/2563)

4100064126 

(22/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

150 จำ้งบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองตรวจวัดอณุหภูมิ ควำมชื้น 

พร้อมระบบบันทึก และแจง้เตือน

 XENTEMP จ ำนวน 1 รำยกำร

99,510.00          99,510.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ซำโต้ ออโต้ - ไอดี 

(ประเทศไทย) 99,510.00

 บำท

บจก.ซำโต้ ออโต้ - ไอดี 

(ประเทศไทย) 99,510.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064130 

(22/06/2563)

151 ซ้ือตู้เหล็กใส่แฟม้ 20 ช่อง จ ำนวน

 1 ตัว

2,503.80           2,503.80           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เอน็ เอส บี ออฟฟศิ

 2,503.80 บำท

บจก.เอน็ เอส บี ออฟฟศิ

 2,503.80 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064132 

(22/06/2563)

152 ซ้ือ Head Phone จ ำนวน 1 ชุด 3,156.50           3,156.50           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. อำร์ ที บี เทคโนโลยี

 3,156.50 บำท

บจก. อำร์ ที บี เทคโนโลยี

 3,156.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064143 

(22/06/2563)

153 ซ้ือของทีร่ะลึกตลับใส่ยำทรง

ส่ีเหล่ียม (เพิม่เติม) จ ำนวน 1,000

 ชิ้น

42,800.00          42,800.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แมกซ์ โปรดักส์ มำร์

เกต็ต้ิง 42,800.00 บำท

บจก.แมกซ์ โปรดักส์ มำร์

เกต็ต้ิง 42,800.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064148 

(22/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

154 ซ้ือแฟม้สีชมพู

EYECENTERIN-HOUSEREPORT

จ ำนวน 1 รำยกำร

6,848.00           6,848.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.บี.บี.จ.ี 6,848.00 

บำท

บจก.บี.บี.จ.ี 6,848.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064149 

(22/06/2563)

155 ซ้ืออปุกรณ์ส ำหรับเตียงผ่ำตัด 

จ ำนวน 2 ชุด

110,200.00        110,200.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ที อ ีคิว 110,200.00

 บำท

บจก.ที อ ีคิว 110,000.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064150 

(22/06/2563)

156 จำ้งบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองวัดแสง จ ำนวน 1 เคร่ือง

4,815.00           4,815.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เซฟไลฟเ์ทคโนโลย ี

4,815.00 บำท

บจก.เซฟไลฟเ์ทคโนโลย ี

4,815.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064152 

(22/06/2563)

157 จำ้งบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำเคร่ือง

ล้ำงกระบอกไตเทียม จ ำนวน 2 

เคร่ือง

38,520.00          38,520.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เมดิทอป 38,520.00

 บำท

บจก.เมดิทอป 38,520.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064154 

(22/06/2563)

158 ซ้ือตะกร้ำสแตนเลสใส่เคร่ืองมือ 

จ ำนวน 46 อนั

46,000.00          46,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ยไูนเทค ซำยน์ 

46,000.00 บำท

บจก.ยไูนเทค ซำยน์ 

46,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064155 

(23/06/2563)

36



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

159 จำ้งซ่อมมอเตอร์ปัม๊ Drainage 

Pump พร้อมเปล่ียนเสำไกด์

ประคองปัม๊ จ ำนวน 1 รำยกำร

30,000.00          29,318.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เบสท์ มอเตอร์ ซัพ

พลำย 29,318.00 บำท

บจก.เบสท์ มอเตอร์ ซัพ

พลำย 29,318.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064167 

(23/06/2563)

160 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจ

อวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียง

ควำมถี่สูงชนิดพกพำ จ ำนวน 1 

รำยกำร

32,000.00          3,200.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 3,200.00 บำท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ 30,400.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064168 

(23/06/2563)

161 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองไตเทียม 

จ ำนวน 1 รำยกำร

6,600.00           6,600.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.จ ำเริญแพทยภ์ัณฑ์ 

6,600.00 บำท

บจก.จ ำเริญแพทยภ์ัณฑ์ 

6,600.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064169 

(23/06/2563)

162 จำ้งบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำเคร่ือง

วิเครำะห์กำรแขง็ตัวของเลือด 

จ ำนวน 4 เคร่ือง

22,800.00          22,800.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

22,800.00 บำท

บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

22,800.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064170 

(23/06/2563)

163 จำ้งปล่ียนบำนกระจก จ ำนวน 4 

รำยกำร

73,000.00          72,653.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 72,653.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 72,653.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064171 

(23/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

164 จำ้งยำ้ยต ำแหน่งขำแขวนทีวี 

พร้อมเต้ำรับไฟฟำ้ จ ำนวน 1 

รำยกำร

3,600.00           3,531.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ชญำนิตย ์ซัพพลำย 

3,531.00 บำท

บจก.ชญำนิตย ์ซัพพลำย 

3,531.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064172 

(23/06/2563)

165 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับตู้ปฎิบัติกำร

ปลอดเชื้อ พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 1

 รำยกำร

58,850.00          58,850.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟเิชียล อคีวิป

เม้นท์ 58,850.00 บำท

บริษัท ออฟฟเิชียล อคีวิป

เม้นท์ 58,800.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064173 

(23/06/2563)

166 ซ้ืออปุกรณ์ล้ำงส ำหรับเคร่ืองมือ

ผ่ำนกล้อง จ ำนวน 5 รำยกำร

20,330.00          20,330.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 

20,330.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 

19,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064174 

(23/06/2563)

167 จำ้งบริกำรบ ำรุงรักษำกล้องส่อง

ตรวจพยำธิสภำพปำกมดลูก 

จ ำนวน 1 กล้อง

10,000.00          10,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 

10,000.00 บำท

บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 

10,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064175 

(23/06/2563)

38



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

168 จำ้งอบรมโครงกำรเสริมสร้ำง

วัฒนธรรมของสำยงำนสนับสนุนฯ 

(Sub-Culture) เพือ่เพิม่ควำม

ผูกพนัของบุคลำกร (Employee 

Engagement) จ ำนวน 1 โครงกำร

498,000.00        497,550.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แพคริม ลีดเดอร์ชิป 

เซ็นเตอร์ 497,550.00 

บำท

บจก.แพคริม ลีดเดอร์ชิป 

เซ็นเตอร์ 497,550.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064176 

(23/06/2563)

169 จำ้งซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง

ส ำรองไฟฟำ้ ชั้น B1 (UPS 

Socomec) จ ำนวน 1 รำยกำร

272,850.00        272,850.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โซโคเมค ยพูเีอส 

(ไทยแลนด์) 272,850.00

 บำท

บจก.โซโคเมค ยพูเีอส 

(ไทยแลนด์) 272,850.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064178 

(23/06/2563)

170 ซ้ือเกำ้อี้และโต๊ะพบั จ ำนวน 4 

รำยกำร

50,000.00          49,562.40          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เวิร์คสเคพ 

49,562.40 บำท

บจก.เวิร์คสเคพ 

173,853.60 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064179 

(24/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

171 ซ้ือชุดทดสอบ จ ำนวน 3 รำยกำร 893.45              893.45              วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ยแูอนด์วี โฮลด้ิง 

(ไทยแลนด์) 893.45 บำท

บจก.ยแูอนด์วี โฮลด้ิง 

(ไทยแลนด์) 893.45 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064180 

(24/06/2563)

172 ซ้ือเคร่ืองฉำยแสง (Bluephase N)

 จ ำนวน 2 เคร่ือ

70,000.00          50,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วี อำร์ พ ีเด้นท์ 

50,000.00 บำท

บจก.วี อำร์ พ ีเด้นท์ 

50,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064182 

(24/06/2563)

173 จำ้งบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำเคร่ือง

กรองน้ ำระบบ RO จ ำนวน 1 

เคร่ือง

36,000.00          36,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วอเทค 36,000.00 

บำท

บจก.วอเทค 36,000.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064189 

(24/06/2563)

174 ซ้ือฟวิส์หลอดแกว้ 32 mA (มิลล์

แอมป์) 250 V จ ำนวน 20 ชิ้น

2,140.00           2,140.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 2,140.00

 บำท

บจก.วงศ์กจิมั่น 2,140.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064193 

(24/06/2563)

175 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ ำนวน 2 รำยกำร 5,885.00           5,885.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.สหธุรกจิ 5,885.00 

บำท

บจก.สหธุรกจิ 5,885.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064198 

(24/06/2563)

40



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

176 จำ้งบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำเคร่ือง

หัวใจและปอดเทียม จ ำนวน 4 

เคร่ือง

48,000.00          48,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 48,000.00

 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 48,000.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064201 

(25/06/2563)

177 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองรักษำด้วย

ควำมร้อนลึกโดยใช้คล่ืนกระแทก 

จ ำนวน 2 รำยกำร

166,000.00        166,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง  บจก.ชินกฤช 

166,000.00 บำท

 บจก.ชินกฤช 

166,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064202 

(25/06/2563)

178 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับกล้องส่องตรวจ

กระเพำะอำหำรและตับออ่นพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

207,432.34        207,432.34        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย) 207,432.34 บำท

บจก. โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย) 190,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064203 

(25/06/2563)

179 ซ้ือตะกร้ำพลำสติกใส่ของ จ ำนวน

 1 รำยกำร

5,424.90           5,424.90           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ไอ แอนด์ พ ีกรุ้ป 

(1993) 5,424.90 บำท

บจก. ไอ แอนด์ พ ีกรุ้ป 

(1993) 5,424.90 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064204 

(25/06/2563)

180 ซ้ือตู้ปลอดเชื้อ จ ำนวน 1 รำยกำร 265,000.00        265,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ไอโครเทค 

265,000.00 บำท

บจก.ไอโครเทค 

265,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064205 

(25/06/2563)

41



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

181 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจ

อวัยวะภำยในด้วยคล่ืนเสียง

ควำมถี่สูงพร้อมเปล่ียน จ ำนวน 1 

รำยกำร

53,072.00          53,072.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ยอี ีเมดิคอล ซิส

เต็มส์ (ประเทศไทย) 

53,072.00 บำท

บจก.ยอี ีเมดิคอล ซิส

เต็มส์ (ประเทศไทย) 

49,755.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064206 

(25/06/2563)

182 ซ้ือมอเตอร์ปัม๊น้ ำเยน็ Chiller MRI

 จ ำนวน 1 รำยกำร

17,000.00          16,157.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ออโต้เซ็ทเตอร์ 

16,157.00 บำท

บจก.ออโต้เซ็ทเตอร์ 

16,157.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064209 

(25/06/2563)

183 ซ้ือไมโครเวฟ จ ำนวน 1 เคร่ือง 2,000.00           2,000.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

2,000.00 บำท

บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

2,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064216 

(25/06/2563)

184 ซ้ือโทรทัศน์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 30,000.00          27,263.60          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ไซ-แมกซ์ เทคโนโลยี

 27,263.60 บำท

บจก.ไซ-แมกซ์ เทคโนโลยี

 27,263.60 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064217 

(25/06/2563)

185 ซ้ือวัสดุงำนช่ำง จ ำนวน 10 

รำยกำร

52,000.00          51,392.10          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 

51,392.10 บำท

บจก.วงศ์กจิมั่น 

51,392.10 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064218 

(25/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

186 ซ้ือผ้ำปิดปำก สีเทำ 750 ชิ้น สีนู๊ด

 750 ชิ้น

32,100.00          32,100.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.รัตนำแอพ็แพเร็ล 

แคร์ 32,100.00 บำท

บจก.รัตนำแอพ็แพเร็ล 

แคร์ 32,100.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064227 

(26/06/2563)

187 ซ้ืออปุกรณ์ทำงกำรแพทย ์จ ำนวน

 1 รำยกำร

43,099.60          43,099.60          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) 43,099.60 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) 43,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064229 

(26/06/2563)

188 ซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน จ ำนวน 3 

เคร่ือง

22,500.00          22,500.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 22,500.00 บำท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 22,500.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064231 

(26/06/2563)

189 จำ้งบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำชุด

เคร่ืองมือผ่ำตัดเปิดกะโหลกศีรษะ 

และเคร่ืองจี้และตัดด้วยไฟฟำ้

จ ำนวน 4 เคร่ือง

42,000.00          42,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 42,000.00

 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 42,000.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064232 

(26/06/2563)

190 ซ้ือCuff ส ำหรับวัดควำมดันและ

สัญญำณชีพ จ ำนวน 2 รำยกำร

7,100.00           7,100.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โซวิค 7,100.00 บำท บจก.โซวิค 7,100.00 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064233 

(26/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

191 ซ้ือชุดควบคุมประตูบำนเล่ือน

อตัโนมัติ จ ำนวน 1 งำน

202,612.00        202,612.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. ทีจดีี ออโตเมติก 

ดอร์ส 202,612.00 บำท

บจก. ทีจดีี ออโตเมติก 

ดอร์ส 175,480.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064234 

(26/06/2563)

192 จำ้งบริกำรบ ำรุงรักษำกล้อง

ส ำหรับส่องตรวจทำงหูคอจมูก 

และตู้อบและเป่ำท่อสำยยำง 

จ ำนวน 3 กล้อง

4,280.00           4,280.00           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เค.ซี. แอสซิสต์ 

4,280.00 บำท

บจก.เค.ซี. แอสซิสต์ 

4,280.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064239 

(26/06/2563)

193 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส ำหรับระบบปรับ

อำกำศ จ ำนวน 4 รำยกำร

250,000.00        248,240.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 

248,240.00 บำท

บจก.วงศ์กจิมั่น 

246,100.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064252 

(29/06/2563)

194 ซ้ือตู้ล้ินชัก 5 ชั้น จ ำนวน 1 ตู้ 2,407.50           2,407.50           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

2,407.50 บำท

บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

2,407.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064254 

(29/06/2563)

195 จำ้งบริกำรตรวจเช็คส ำหรับเคร่ือง

อลัตร้ำซำวน์ จ ำนวน 1 รำยกำร

15,000.00          15,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง  บจก.บีเจเอช เมดิคอล 

15,000.00 บำท

 บจก.บีเจเอช เมดิคอล 

15,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064256 

(29/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

196 ซ้ือเกำ้อี้นั่งถำ่ย/อำบน้ ำมีล้อ 

จ ำนวน 2 ตัว

13,000.00          13,000.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.เดอะ โมบิลิต้ี เฮลท์ 

แคร์ 13,000.00 บำท

บจก.เดอะ โมบิลิต้ี เฮลท์ 

แคร์ 13,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064257 

(29/06/2563)

197 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองช่วยเพิม่

ปริมำตรควำมดันโลหิตในหลอด

เลือด จ ำนวน 1 รำยกำร

64,521.00          64,521.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก. เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์) 64,521.00 บำท

บจก. เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์) 64,521.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064260 

(29/06/2563)

198 จำ้งเหมำบริกำรอำหำรและค่ำจำ้ง

บริกำรตกแต่งสถำนทีใ่นงำนจบิ

น้ ำชำพบปะผู้บริหำรโรงพยำบำลศิ

ริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย ์จ ำนวน 

1 งำน

25,135.00          24,580.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.อบ-อุ่น เคเทอร่ิง 

21,935.00 บำท

Balloons House โดย 

น.ส.รินรดำ กรติก 

2,645.00 บำท

บจก.อบ-อุ่น เคเทอร่ิง 

21,935.00 บำท

Balloons House โดย 

น.ส.รินรดำ กรติก 

2,645.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064262 

(29/06/2563)

4100064263 

(29/06/2563)

199 จำ้งเปล่ียนบำนกระจก จ ำนวน 4 

รำยกำร

29,425.00          29,425.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.แบงเทรดด้ิง 1992 

29,425.00 บำท

บจก.แบงเทรดด้ิง 1992 

29,425.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064275 

(29/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

200 ซ้ืออปุกรณ์ตัดกระดูก จ ำนวน 1 

รำยกำร

49,113.00          49,113.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ฟนีิกซ์ เซอร์จคัิล อคิ

วิปเม้นท์ 49,113.00 บำท

บจก.ฟนีิกซ์ เซอร์จคัิล อคิ

วิปเม้นท์ 46,010.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064278 

(29/06/2563)

201 ซ้ือเคร่ืองมือส ำหรับเจำะแผ่นยำง

กั้นน้ ำลำย (Rubber dam 

punch) จ ำนวน 2 ชิ้น

13,000.00          12,882.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.ทันตสยำม 

12,882.00 บำท

บจก.ทันตสยำม 

12,882.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064281 

(29/06/2563)

202 จำ้งจำ้งเหมำบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย (เสริมช่วงเหตุกำรณ์

ไวรัส COVID-19) จ ำนวน 1 

รำยกำร

155,200.00        152,432.37        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำม

ปลอดภัย พซีีเอส และ 

152,432.37 บำท

บริษัท รักษำควำม

ปลอดภัย พซีีเอส และ 

152,432.37 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064282 

(29/06/2563)

203 จำ้งออกแบบคู่มือกำรออกก ำลัง

กำย จ ำนวน 1 งำน

31,000.00          30,816.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โมอำย 30,816.00 

บำท

บจก.โมอำย 30,816.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064283 

(30/06/2563)

204 ซ้ืออะไหล่เขม็เจำะเคร่ืองเจำะ

กระดำษ ตรำช้ำง HDP-2320 

จ ำนวน 3 คู่

2,600.00           2,535.90           วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟศิ

เซ็นเตอร์ 2,535.90 บำท

บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟศิ

เซ็นเตอร์ 2,535.90 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064296 

(30/06/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มถุินำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 กรกฎำคม 2563

205 ซ้ือรถเขน็ของเอนกประสงค์ แบบ 

2 ชั้น จ ำนวน 4 คัน

28,000.00          27,600.00          วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.วิคตอร่ี ครุภัณฑ์

กำรแพทย ์27,600.00 

บำท

บจก.วิคตอร่ี ครุภัณฑ์

กำรแพทย ์27,600.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

4100064309 

(30/06/2563)

206 จำ้งบริกำรเครือขำ่ยอนิเทอร์เน็ต

ไร้สำยควำมเร็วสูง Wi-Fi ส ำหรับ

อำคำรหอพกัพยำบำล จ ำนวน 1 

งำน

2,488,392.00      2,488,392.00      วิธีคัดเลือก บจก. แอดวำนซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค 2,349,720.00

 บำท

บมจ.  ทีโอที จ ำกดั 

2,361,276.00 บำท

บจก.แอดวำนซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค 2,310,000.00

 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3200000312 

(04/06/2563)

207 ซ้ือวัสดุทำงทันตกรรม 34 รำยกำร 88,960.00          88,960.00          วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 

88,960.00 บำท

หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 

88,960.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบัติทำงด้ำน

เทคนิค

3300001081 

(09/06/2563)
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