
ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

1 ซ้ือเคร่ืองเลเซอร์รักษาความผิดปกติ

ของเม็ดสี (Q Switched) จ านวน 1 

เคร่ือง

4,000,000.00        3,900,000.00 วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

บจก.เลเซอร์เมด 

3,900,000.00 บาท

บจก.เลเซอร์เมด 

3,870,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค แต่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอเพยีงรายเดียว

3100001580 

(01/05/2563)

2 ซือเคร่ืองบนัทกึและวเิคราะ

คล่ืนไฟฟา้สมองพร้อมเคร่ืองอ่านผล

(Electroencephalograph) จ านวน

 1 เคร่ือง

1,700,000.00        1,400,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.สมิท เมดิคอล 

1,070,000.00 บาท

บจก.อี ฟอร์ แอล เอม 

1,118,000.00 บาท

บจก.ทเีอ็นเอส เมดิทรอนิกส์

 1,379,000.00 บาท

บจก.ทเีอ็นเอส เมดิทรอนิกส์

 1,200,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001581 

(08/05/2563)

3 ซ้ือกระตุ้นระบบประสาทด้วย

สนามแม่เหล็กชนิดสูงพร้อมอุปกรณ์

ประกอบ (Transcranial magnetic 

stimulationsystem) จ านวน 1 ชุด

3,000,000.00        1,980,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.เกตซ์ เฮลทแ์คร์ 

(ประเทศไทย) 

1,980,000.00 บาท

บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

1,890,000.00 บาท

บจก.เกตซ์ เฮลทแ์คร์ 

(ประเทศไทย) 

1,900,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001582 

(12/05/2563)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

1



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

4 ซ้ือเคร่ืองตรวจวดัอุณหภมูิ ความชื้น 

พร้อมระบบบนัทกึและแจ้งเตือน 

ส าหรับติดต้ังในพื้นที่จัดเก็บยา 

จ านวน 1 งาน

900,000.00          898,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซาโต้ ออโต้ - ไอดี 

(ประเทศไทย) 898,800.00

 บาท

บจก.ซาโต้ ออโต้ - ไอดี 

(ประเทศไทย) 898,800.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001584 

(14/05/2563)

5 จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการ

หายใจ (Chest center) ชั้น 3 

จ านวน 1 งาน

12,100,000.00      12,086,760.43 วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

บจก.เอส.พ.ีเอ.อินทเีกรชั่น 

12,086,760.43 บาท

บจก.เอส.พ.ีเอ.อินทเีกรชั่น 

11,100,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา  แต่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอเพยีงรายเดียว

3100001585 

(18/05/2563)

6 ซ้ือเคร่ืองสลายต้อกระจกด้วยคล่ืน

เสียงความถี่สูง 

(Phacoemulsification system) 

จ านวน 1 ชุด

3,600,000.00        2,580,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 2,580,000.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 2,580,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001587 

(19/05/2563)

7 ซ้ือเคร่ืองรักษารอยแผลเปน็และ

หลุมสิว (Fractional RF) จ านวน 1 

เคร่ือง

1,850,000.00        1,850,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

1,850,000.00 บาท

บจก.แอสตราโก เมดิคอล 

เน็ตเวร์ิคส 1,850,000.00 

บาท

บจก.เทคนิคอลไบโอเมด 

1,390,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001588 

(20/05/2563)

2



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

8 ซ้ือชุดอุปกรณ์สายน าแสงเลเซอร์

ชนิดสวมศีรษะ (Laser indirect 

ophthalmoscope (LIO)) จ านวน 1

 ชุด

600,000.00          550,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อินโนเทค เซอร์จิคอล 

550,000.00 บาท

บจก.อินโนเทค เซอร์จิคอล 

500,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001589 

(21/05/2563)

9 จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์

ระบบการหายใจ (Chest center)ชั้น

 3 จ านวน 1 งาน

1,000,000.00        1,000,000.00 วธิคัีดเลือก บจก. แปลน คอนซัล

แตนทส์ 1,000,000.00 บาท

บจก. แปลน คอนซัล

แตนทส์ 850,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001590 

(22/05/2563)

10 จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่หอพกั

ผู้ปว่ยใน ชั้น 15 โซน A จ านวน 1 

งาน

2,300,000.00        2,300,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.ทคี 2,300,000.00 บาท บจก.ทคี 1,900,000.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001591 

(22/05/2563)

11 เคร่ืองจี้หา้มเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วย

ไฟฟา้ (Electrosurgical generator)

 จ านวน 2 เคร่ือง

700,000.00          700,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.ฟาโวริกา 690,000.00

 บาท

บจก.ดีซีเอช ออริกา

(ประเทศไทย) 700,000.00

 บาท

บจก.ซี ซี เฮลท ์แคร์ 

720,000.00 บาท

บจก.ฟาโวริกา 660,000.00

 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001592 

(25/05/2563)

3



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

12 ซ้ือเคร่ืองวดัสัญญาณชีพ จ านวน 6 

เคร่ือง

1,002,000.00        1,002,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 1,002,000.00 

บาท

บจก.โซวคิ 918,000.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001593 

(26/05/2563)

13 ซ้ือเคร่ืองตรวจวเิคราะหส์มรรถภาพ

ปอดและวดัความสามารถซึมผ่าน

ก๊าซภายในปอดพร้อมตู้วดัปริมาตร

ความจุปอด (Body 

plethysmography) จ านวน 1 ชุด

3,400,000.00        3,400,000.00 วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

3,400,000.00 บาท

บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

3,300,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา  แต่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอเพยีงรายเดียว

3100001596 

(28/05/2563)

14 ซ้ือกล้องส่อง ตรวจทอ่ไตและกรวย

ไตชนิดวดิีทศัน์แบบโค้งงอส่วนปลาย

ได้(Flexible URS scope) จ านวน 2

 ชุด

2,727,000.00        2,727,000.00 วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 2,727,000.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 2,190,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค แต่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอเพยีงรายเดียว

3100001597 

(29/05/2563)

4



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

15 ซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหติแบบ

ปลอดสารปรอท จ านวน 4 เคร่ือง

20,400.00            20,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

20,400.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

20,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063387 

(01/05/2563)

16 ซ้ือหน้ากากช่วยหายใจ จ านวน 3 

รายการ

36,000.00            36,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิทอป 36,000.00 

บาท

บจก.เมดิทอป 36,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063388 

(01/05/2563)

17 ซ้ือข้าวสารเพื่อใช้ในโครงการ

กิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) 

“Proud to share” จ านวน 1,000 

ถุง

99,000.00            99,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โรงสีเอกไรซ์ 

99,000.00 บาท

บจก.โรงสีเอกไรซ์ 

99,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063389 

(01/05/2563)

18 ซ้ือขวดบรรจุAlcohol30มล.ฝาspray

 จ านวน1รายการ

45,500.00            45,475.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พรรุ่งเรืองการค้า 

(1992) 45,475.00 บาท

หจก.พรรุ่งเรืองการค้า 

(1992) 45,475.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063406 

(05/05/2563)

19 ซ้ือเคร่ืองขยายคลองรากฟนั 

(Endodontic machine) จ านวน 1 

เคร่ือง

45,000.00            45,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 45,000.00

 บาท

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 42,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063415 

(05/05/2563)

5



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

20 ซ้ือกล่องปกินิค จ านวน 1 รายการ 5,215.00             5,215.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจ.ซี.เจ. 5,215.00 บาท บจก.เจ.ซี.เจ. 5,215.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063428 

(05/05/2563)

21 ซ้ือกะละมังสเตนเลส ขนาด 12 นิ้ว 

จ านวน 10 ใบ

5,243.00             5,243.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูไนเทค ซายน์ 

5,243.00 บาท

บจก.ยูไนเทค ซายน์ 

5,243.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063430 

(07/05/2563)

22 ซ้ือกระจก Micro Mirror ขนาด 5 

มม. (Micro Mirror 5 mm.) จ านวน

 2 ด้าม

2,880.00             2,880.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอ๊คเตออน (ประเทศ

ไทย) 2,880.00 บาท

บจก.แอ๊คเตออน (ประเทศ

ไทย) 2,736.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063431 

(07/05/2563)

23 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการ

ใหอ้าหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ 

พร้อมเปล่ียน จ านวน 3 รายการ

7,550.00             7,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

7,550.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

7,550.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063449 

(07/05/2563)

24 ซ้ืออะไหล่ที่นอนลมปอ้งกันแผลกด

ทบั พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

2,000.00             2,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

2,000.00 บาท

บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

2,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063456 

(07/05/2563)

6



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

25 จ้างบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

ตู้เย็นควบคุมอุณหภมูิ จ านวน 1 

เคร่ือง

11,556.00            11,556.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

11,556.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

7,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063457 

(07/05/2563)

26 ซ้ือแทน่กดแอลกอฮอร์เจลสแตนเลส

,สต๊ิกเกอร์ต่างๆ และอะคลิลิคฉากกั้น

 จ านวน 10 รายการ

94,331.20            94,331.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 94,331.20 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 94,331.20 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063458 

(07/05/2563)

27 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองวดัอัตราการ

ไหลออกซิเจนแบบติดผนังพร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

920.20                920.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มัฟฟนิ 920.20 บาท บจก.มัฟฟนิ 920.20 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063459 

(07/05/2563)

28 ซ้ือชุดล าโพงเคล่ือนที่พร้อม

ไมโครโฟนลอยคู่ จ านวน 1 รายการ

20,000.00            17,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอสพเีค ซาวด์ ซิส

เต็มส์ 17,900.00 บาท

บจก.เอสพเีค ซาวด์ ซิส

เต็มส์ 17,900.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063460 

(07/05/2563)

29 ซ้ือระบบเตือนสถานะการจ่ายไฟฟา้

เมนของระบบ UPS, Emergency 

Line, Normal Line พร้อมติดต้ัง

และทดสอบระบบการใช้งาน จ านวน

 1 งาน

61,498.25            61,498.25 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อินทเิกรชั่น มีชัวร์

เมนท ์61,498.25 บาท

บจก.อินทเิกรชั่น มีชัวร์

เมนท ์61,498.25 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063461 

(07/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

30 ซ้ือ แทน่วางพลาสติก จ านวน 1 

รายการ

30,495.00            30,495.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แมททเีรียล เวลิด์ 

30,495.00 บาท

บจก.แมททเีรียล เวลิด์ 

30,495.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063462 

(07/05/2563)

31 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 10 รายการ 43,000.00            42,650.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

42,650.20 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

42,650.20 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063466 

(07/05/2563)

32 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค โครงการ

กิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) 

“Proud to share” ใหก้ับชุมชนวดั

บวรมงคล จ านวน 300 ชุด

95,000.00            94,889.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. สยามแม็คโคร 

50,340.00 บาท

บจก.โรงสีเอกไรซ์ 

29,700.00 บาท

บจก.พบิลูย์ชัยน้ าพริกเผา

ไทยแม่ 6,269.77 บาท

บจก.ศรินทพิย์ อินเตอร์แพค

 749.00 บาท

หจก.เพญ็เจริญ อินเตอร์เท

รด 7,500.00 บาท

บมจ. สยามแม็คโคร 

50,340.00 บาท

บจก.โรงสีเอกไรซ์ 

29,700.00 บาท

บจก.พบิลูย์ชัยน้ าพริกเผา

ไทยแม่ 6,269.77 บาท

บจก.ศรินทพิย์ อินเตอร์แพค

 749.00 บาท

หจก.เพญ็เจริญ อินเตอร์เท

รด 7,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063470 

(07/05/2563)

4100063471 

(07/05/2563)

4100063472 

(07/05/2563)

4100063473 

(07/05/2563)

4100063474 

(07/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

33 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ตู้เย็น

ควบคุมอุณหภมูิ จ านวน 1 งาน

11,556.00            11,556.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซสท์-เมด 11,556.00

 บาท

บจก.เซสท์-เมด 11,556.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063475 

(07/05/2563)

34 ซ้ือกล้องดิจิทลัส่องตรวจหพูร้อม

แสดงภาพแบบพกพา (Digital 

Otoscope) จ านวน 1 กล้อง

100,000.00          71,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอราวณั ไฮเทค 

71,250.00 บาท

บจก.เอราวณั ไฮเทค 

70,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063476 

(07/05/2563)

35 ซ้ืออะไหล่อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 งาน

23,613.00            23,613.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 23,613.00 บาท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 23,613.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063487 

(08/05/2563)

36 ซ้ือรถเข็นสแตนเลส 2 ตะกร้าจ านวน

 1 คัน

13,700.00            13,700.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์

การแพทย์ 13,700.00 บาท

บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์

การแพทย์ 13,700.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063488 

(08/05/2563)

37 ซ้ือกล่องอะคริลิคใสแบง่ช่อง จ านวน

 2 รายการ

2,996.00             2,996.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สายน้ าทพิย์พลาสติค 

อุตสาหกรรม 2,996.00 บาท

บจก.สายน้ าทพิย์พลาสติค 

อุตสาหกรรม 2,996.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063489 

(08/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

38 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธส่ิ์ง

อ านวยความสะดวกของ

โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราช

การุณย์ จ านวน 1 งาน

1,300.00             1,284.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

1,284.00 บาท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

1,284.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063490 

(08/05/2563)

39 จ้างจัดพมิพคู์ปอง SiPH หว่งใย สู้ภยั

 COVID-19 จ านวน 32,000 ใบ

43,000.00            42,880.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 42,880.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 42,560.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063491 

(08/05/2563)

40 ซ้ือรองเทา้สลิปเปอร์หวัเปดิแบบบาง

 จ านวน 6,000 คู่

69,000.00            69,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สมจิตต์ รุจิวรภญิโญ 

69,000.00 บาท

สมจิตต์ รุจิวรภญิโญ 

69,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063495 

(08/05/2563)

41 จ้างปรับปรุงและการบริการ 

Support ระบบการบนัทกึและ

รายงานการด าเนินงานของฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software 

Helpdesk) จ านวน 1 งาน

60,000.00            53,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น 

53,500.00 บาท

บจก.เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น 

53,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063496 

(08/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

42 ซ้ือน้ ายาสอบเทยีบเคร่ืองตรวจ

วเิคราะหคุ์ณภาพน้ า จ านวน 1 งาน

9,416.00             9,416.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มาเทอร์โน่ 9,416.00 

บาท

บจก.มาเทอร์โน่ 9,416.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063497 

(08/05/2563)

43 ซ้ือสต๊ิกเกอร์สารไวไฟ และสารอ๊อกซิ

ไดซ์ จ านวน 2 รายการ

1,926.00             1,926.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

1,926.00 บาท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

1,926.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063498 

(09/05/2563)

44 ซ้ือทวี ี55 นิ้ว พร้อมขาต้ังล้อเล่ือน 

จ านวน 1 รายการ

40,424.60            40,424.60 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไซ-แมกซ์ เทคโนโลยี 

40,424.60 บาท

บจก.ไซ-แมกซ์ เทคโนโลยี 

40,424.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063499 

(12/05/2563)

45 ซ้ือเคร่ืองหลอมและอุดส าหรับรักษา

รากฟนั (Sybron endo system B)

 จ านวน 1 เคร่ือง

75,000.00            75,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) 75,000.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) 75,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063500 

(12/05/2563)

46 จ้างติดต้ังฉากกั้นอ่างล้างมือ ที่ Ward

 15B จ านวน 1 รายการ

4,100.00             4,066.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 4,066.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 4,066.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063506 

(12/05/2563)

11



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

47 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 3 

รายการ

2,550.00             2,550.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สยาม เมดิคอล แคร์ 

แอนด์ ซัพพลาย 2,550.00 

บาท

บจก.สยาม เมดิคอล แคร์ 

แอนด์ ซัพพลาย 2,550.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063521 

(13/05/2563)

48 ซ้ือ กล่องส าหรับบรรจุเพื่อการจัดส่ง

ยาใหผู้้ปว่ย จ านวน 2 รายการ

14,500.00            14,204.25 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไฮเทค เวฟส์ 

14,204.25 บาท

บจก.ไฮเทค เวฟส์ 

14,204.25 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063526 

(13/05/2563)

49 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองควบคุมการให้

สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา พร้อม

เปล่ียน จ านวน 2 รายการ

4,387.00             4,387.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 4,387.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 4,387.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063527 

(13/05/2563)

50 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 10 รายการ 28,290.80            28,290.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 28,290.80

 บาท

บจก.วงศ์กิจมั่น 28,290.80

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063537 

(13/05/2563)

51 ซ้ือPigtaill for n2o จ านวน 2 

รายการ

38,400.00            38,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แม็คคานิกซ์ ทริปเปลิ 

พ ี38,400.00 บาท

บจก.แม็คคานิกซ์ ทริปเปลิ 

พ ี38,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063538 

(13/05/2563)

12



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

52 ซ้ือน้ ายาถูพื้น จ านวน 1 รายการ 7,020.00             7,020.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออร์ก้า 2009 7,020.00

 บาท

ร้านออร์ก้า 2009 7,020.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063539 

(13/05/2563)

53 ซ้ือเคร่ืองช่วยใส่ทอ่ช่วยหายใจแบบ

วดีิทศัน์แบบมือถือชนิดใส่ปลอก 

Disposable จ านวน 1 รายการ

400,000.00          400,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮอสซิสเต็ม 

400,000.00 บาท

บจก.ฮอสซิสเต็ม 

400,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063540 

(13/05/2563)

54 ซ้ือพลาสติกแรป จ านวน 6 ม้วน 2,539.90             2,539.90 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด

 2,539.90 บาท

บจก.มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด

 2,535.90 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063541 

(13/05/2563)

55 ซ้ืออะไหล่ส าหรับกล้องส่องตรวจ

กระเพาะอาหารและล าไส้ พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 เคร่ือง

23,062.78            23,062.78 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 23,062.78 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 22,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063542 

(13/05/2563)

56 ซ้ือเคร่ืองดูดควนัในขณะจี้หา้มเลือด

และตัดเนื้อเยื่อในขณะผ่าตัด จ านวน

 1 ตัว

150,000.00          150,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 150,000.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 150,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063546 

(13/05/2563)

13



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

57 ซ้ือผ้าหอ่แขน/ปลอกแขนส าหรับใส่

เจล จ านวน 100 ผืน

11,770.00            11,770.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พ.ีเจ.การ์เม้นท ์

11,770.00 บาท

บจก.พ.ีเจ.การ์เม้นท ์

11,770.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063547 

(13/05/2563)

58 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค โครงการ

กิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) 

“Proud to share” ใหก้ับชุมชนวดั

ฉัตรแก้วจงกลณี และชุมชน วดัพระ

ยาศิริไอยสวรรค์ จ านวน 300 ชุด

97,000.00            96,434.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โรงสีเอกไรซ์ 

29,700.00 บาท

หจก.เพญ็เจริญ อินเตอร์เท

รด 7,500.00 บาท

บมจ. สยามแม็คโคร 

58,485.00 บาท

บจก.ศรินทพิย์ อินเตอร์แพค

 749.00 บาท

บจก.โรงสีเอกไรซ์ 

29,700.00 บาท

หจก.เพญ็เจริญ อินเตอร์เท

รด 7,500.00 บาท

บมจ. สยามแม็คโคร 

58,485.00 บาท

บจก.ศรินทพิย์ อินเตอร์แพค

 749.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063550 

(14/05/2563)

4100063551 

(14/05/2563)

4100063552 

(14/05/2563)

4100063553 

(14/05/2563)

59 ซ้ือเคร่ืองวดัความถ่วงจ าเพาะของ

ปสัสาวะ จ านวน 1 เคร่ือง

9,523.00             9,523.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เลกะ คอร์ปอเรชั่น 

9,523.00 บาท

บจก.เลกะ คอร์ปอเรชั่น 

9,523.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063554 

(14/05/2563)

14



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

60 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ส าหรับโครงการ “SiPH Live How 

are you today ?” จ านวน 1 งาน

5,500.00             5,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สุวรรณชาด 5,500.00

 บาท

บจก.สุวรรณชาด 747.50 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063555 

(14/05/2563)

61 จ้างซ่อมบ ารุงรถกอล์ฟไฟฟา้ จ านวน

 2 คัน

50,000.00            45,154.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์เอฟเวอร์ เซอร์วสิ

 45,154.00 บาท

บจก.ฟอร์เอฟเวอร์ เซอร์วสิ

 45,154.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063556 

(14/05/2563)

62 ซ้ือเคร่ืองวดัปริมาณรังสี

(Pocketdose) จ านวน 2 เคร่ือง

81,320.00            81,320.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเท 81,320.00

 บาท

บจก.โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเท 79,180.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063557 

(14/05/2563)

63 ซ้ือผ้าปดิปากสีฟา้ จ านวน 4,000 ชิ้น 130,000.00          128,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์

 128,400.00 บาท

บจก.รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์

 128,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063558 

(15/05/2563)

64 ซ้ือเก้าอี้สตูลเบาะหนัง/สีด า จ านวน 

1 ตัว

1,686.32             1,686.32 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

1,686.32 บาท

บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

1,686.32 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063559 

(15/05/2563)

15



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

65 ซ้ือเคร่ือง Finger Scan พร้อมกรอบ

 จ านวน 4 เคร่ือง

320,000.00          102,078.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ดี สมาร์ท โซลูชั่น 

102,078.00 บาท

บจก. ดี สมาร์ท โซลูชั่น 

102,078.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063560 

(15/05/2563)

66 จ้างเหมาบริการผู้โดยสาร จ านวน 3 

คัน

742,500.00          742,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ชัยธนันท ์ทราน

สปอร์ต 742,500.00 บาท

หจก.ชัยธนันท ์ทราน

สปอร์ต 742,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063573 

(15/05/2563)

67 จ้างตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าผ่าน

เคร่ืองฆ่าเชื้อ ศูนย์ทนัตกรรม จ านวน

 5 รายการ

6,000.00             6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา

 6,000.00 บาท

เงินรายได้คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา

 6,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063577 

(15/05/2563)

68 ซ้ือกระติกรักษาอุณหภมูิในการขนส่ง

ถุงเลือด จ านวน 2 รายการ

32,000.00            27,820.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซสท์-เมด 27,820.00

 บาท

บจก.เซสท์-เมด 27,820.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063590 

(18/05/2563)

69 ซ้ือชุดวดัความดันน้ าไขสันหลัง 

จ านวน 1 ชุด

4,460.00             4,460.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล

จินดาโอสถ 4,460.00 บาท

หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติบคุคล

จินดาโอสถ 4,460.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063599 

(18/05/2563)

16



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

70 ซ้ือสายรัดข้อมือ จ านวน 2 รายการ 350,000.00          331,280.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วเีอ็นเอ็น เจนเนอเรชั่น

 331,280.00 บาท

บจก.วเีอ็นเอ็น เจนเนอเรชั่น

 331,280.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063602 

(19/05/2563)

71 จ้างบริการบ ารุงรักษา Call Center 

จ านวน 1 งาน

48,000.00            48,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้าโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 48,000.00 บาท

บจก.ดาต้าโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 48,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063603 

(19/05/2563)

72 ซ้ือกระดาษรองคางส าหรับ

เคร่ืองตรวจตา จ านวน 50 กล่อง

58,000.00            58,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ป.เคมีอุปกรณ์ 

58,000.00 บาท

บจก.ป.เคมีอุปกรณ์ 

58,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063604 

(19/05/2563)

73 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ 

จ านวน 3 รายการ

95,000.00            94,588.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 94,588.00

 บาท

บจก.วงศ์กิจมั่น 94,588.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063605 

(19/05/2563)

74 จ้างถ่ายภาพ Landscape ของ

โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราช

การุณย์ จ านวน 1 งาน

375,000.00          374,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แพลนเน็ต มัลติมีเดีย 

374,500.00 บาท

บจก.แพลนเน็ต มัลติมีเดีย 

374,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063606 

(19/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

75 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 10 รายการ 14,000.00            13,086.10 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

13,086.10 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

13,086.10 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063607 

(19/05/2563)

76 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 3 รายการ 90,000.00            89,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 89,400.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 89,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063608 

(19/05/2563)

77 ซ้ือคอมพวิเตอร์ ประเภท MINI PC 

จ านวน 1 รายการ

300,000.00          280,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สหธรุกิจ 280,000.00

 บาท

บจก.สหธรุกิจ 278,200.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063625 

(20/05/2563)

78 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม 

จ านวน 3 รายการ

250,499.40          250,499.40 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. กู๊ดวลิ เทคโนโลยี 

250,499.40 บาท

หจก. กู๊ดวลิ เทคโนโลยี 

235,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063626 

(20/05/2563)

79 ซ้ือผ้าปดิปาก แบบสีเทา จ านวน 2 

รายการ

51,450.00            51,450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คอร์โดมา อินเตอร์

เนชั่นแนล 51,450.00 บาท

บจก.คอร์โดมา อินเตอร์

เนชั่นแนล 51,450.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063628 

(20/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

80 จ้างบริการส่งข้อความ จ านวน 1 

รายการ

3,000.00             3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดิจิตอล มาร์เก็ตต้ิง 

เซ็นเตอร์ 3,000.00 บาท

บจก.ดิจิตอล มาร์เก็ตต้ิง 

เซ็นเตอร์ 3,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063634 

(20/05/2563)

81 ซ้ือ โต๊ะหน้าขาว จ านวน 1 รายการ 31,993.00            31,993.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

31,993.00 บาท

บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

31,993.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063635 

(20/05/2563)

82 ซ้ือตลับเมตร 5 เมตรจ านวน 1 

รายการ

1,000.00             976.91 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

976.91 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

976.91 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063636 

(20/05/2563)

83 ซ้ือเจาะกระดาษแบบ 2 รู จ านวน 3 

เคร่ือง

7,485.00             7,485.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี

 7,485.00 บาท

หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอร่ี

 7,485.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063637 

(20/05/2563)

84 ซ้ือขวดกันล้นส าหรับเคร่ืองดูด

เสมหะและน้ าลายแบบติดผนัง 

จ านวน  1 รายการ

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

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063638 

(20/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

85 ซ้ือ แผ่นกรองอากาศ Pre filter 

จ านวน 7 รายการ

81,855.00            81,855.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอเอเอฟ อินเตอร์

เนชั่นแนล 81,855.00 บาท

บจก.เอเอเอฟ อินเตอร์

เนชั่นแนล 81,801.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063639 

(20/05/2563)

86 ซ้ืออุปกรณ์ใช้สอยภายในฝ่าย

หอ้งปฏบิติัการ จ านวน 6 รายการ

9,500.00             9,418.44 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 9,418.44 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 166.92 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063640 

(20/05/2563)

87 ซ้ือพลาสติกรองเจาะจ านวน 40 ชิ้น 1,250.00             1,241.20 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 1,241.20 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 1,241.20 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063641 

(20/05/2563)

88 ซ้ือDrive Flow 4008B/H/S 4008S

 V10 จ านวน 1 รายการ

30,302.50            30,302.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 30,302.50 บาท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 30,302.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063642 

(20/05/2563)

89 ซ้ือStation PCB Unit 100 with 

LED’s for graphic monitor 

จ านวน 1 รายการ

58,000.00            57,587.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ากัด

 57,587.40 บาท

บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ากัด

 57,587.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063643 

(21/05/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

90 ซ้ือตะขอแขวนอเนกประสงค์ จ านวน

 3 ชุด

963.00                963.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

963.00 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

963.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063644 

(21/05/2563)

91 จ้างบริการรักษาความปลอดภยั 

เสริมช่วงเหตุการณ์ไวรัส COVID-19 

จ านวน 1 รายการ

202,200.00          202,138.58 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั รักษาความปลอดภยั

 พซีีเอส และ 202,138.58 

บาท

บริษทั รักษาความปลอดภยั

 พซีีเอส และ 202,138.58 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063645 

(21/05/2563)

92 จ้างส ารวจความพงึพอใจของผู้ปว่ย

และญาติ ที่โทรศัพทเ์ข้ามาใช้บริการ

ศูนย์ข้อมูลยา ประจ าป ี2563 จ านวน

 1 งาน

100,000.00          98,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซอร์เวย์เมด 

98,000.00 บาท

บจก.เซอร์เวย์เมด 

98,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063647 

(21/05/2563)

93 ซ้ืออุปกรณ์ใช้สอยภายในฝ่าย

หอ้งปฏบิติัการ จ านวน 6 รายการ

9,500.00             9,418.44 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจนบรรเจิด 9,418.44

 บาท

บจก.เจนบรรเจิด 9,251.06

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063648 

(21/05/2563)

94 จ้างบริการแปลเอกสารทาง

การแพทย์ภาษาไทยเปน็

ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 งาน

6,300.00             6,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ภมูิเพชร ร่วมจิตร 6,300.00

 บาท

ภมูิเพชร ร่วมจิตร 6,300.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063649 

(21/05/2563)

21



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

95 ซ้ือผ้าม่านส ารองและผ้าม่านกั้นเตียง

 จ านวน 16 รายการ

440,000.00          438,293.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีคาร์เปท แอนด์

 คลีน 438,293.40 บาท

บจก.เอส.พ.ีคาร์เปท แอนด์

 คลีน 438,293.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063665 

(21/05/2563)

96 ซ้ือ อุปกรณ์ของระบบ BAS จ านวน 

5 รายการ

79,000.00            78,966.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง 

78,966.00 บาท

บจก.จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง 

76,826.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063668 

(22/05/2563)

97 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองผลิต

สุญญากาศทางทนัตกรรม พร้อม

เปล่ียน จ านวน 2 รายการ

18,200.70            18,200.70 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 18,200.70 บาท

บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 18,190.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063682 

(25/05/2563)

98 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองผลิต

สุญญากาศทางทนัตกรรม พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

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

โพรดักส์ 60,000.00 บาท

บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 60,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063683 

(25/05/2563)

99 ซ้ือเก้าอี้บาร์เหล็ก จ านวน 7 ตัว 17,500.00            17,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง มีโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 

17,500.00 บาท

มีโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ 

17,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063684 

(25/05/2563)

22



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

100 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับระบบกล้องวงจร

ปดิ CCTV และขาแขวนทวี ีจ านวน 3

 รายการ

20,000.00            19,174.40            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 19,174.40

 บาท

บจก.วงศ์กิจมั่น 19,174.40

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063688 

(25/05/2563)

101 ซ้ือถุงสวมขาข้างซ้าย จ านวน 1 ชิ้น 30,000.00            30,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 

30,000.00 บาท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

28,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063689 

(25/05/2563)

102 ซ้ือเคร่ืองวดัแรงดัน Cuff 

Pressuregauge จ านวน 1 ตัว

7,400.00             7,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์

 7,400.00 บาท

บจก.เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์

 7,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063690 

(25/05/2563)

103 ซ้ือหนังสือ Moderate Sedation 

จ านวน 300 เล่ม

18,000.00            18,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ภาควชิาวสัิญญีวทิยา 

18,000.00 บาท

ภาควชิาวสัิญญีวทิยา 

18,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063691 

(25/05/2563)

104 ซ้ือชุดรางพร้อมช่องหน้าต่างส่งคืน

ชั้นวางตะกร้าล้าง (Passthrough) 

จ านวน 1 ชุด

200,000.00          160,350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.น าววิฒัน์การช่าง 

(1992) 160,350.00 บาท

บจก.น าววิฒัน์การช่าง 

(1992) 160,350.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063692 

(26/05/2563)

23



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

105 ซ้ือไม้เคาะเข่าหวักลม จ านวน 9 อัน 4,050.00             4,050.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

4,050.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

4,050.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063712 

(26/05/2563)

106 ซ้ือเสาน้ าเกลือพร้อมแทน่วางเคร่ือง 

จ านวน 2 ต้น

6,400.00             6,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์

การแพทย์ 6,400.00 บาท

บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์

การแพทย์ 6,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063713 

(26/05/2563)

107 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองชั่งน้ าหนัก 

พร้อมรถเข็น จ านวน 1 รายการ

1,860.00             1,860.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

1,860.00 บาท

บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

1,860.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063714 

(26/05/2563)

108 ซ้ือOption Adimea SW. 9.12 

จ านวน 1 งาน

66,500.00            66,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อีออนเมด 66,500.00

 บาท

บจก. อีออนเมด 66,500.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063715 

(26/05/2563)

109 ซ้ือราวแขวนอเนกประสงค์ จ านวน 2

 รายการ

1,765.50             1,765.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รุ่งเรือง ฮาร์ดแวร์ 

แอนด์ 1,765.50 บาท

บจก.รุ่งเรือง ฮาร์ดแวร์ 

แอนด์ 1,765.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063716 

(26/05/2563)

24



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

110 ซ้ือกระเปา๋ผ้าแคนวาสส าหรับใส่ขวด

บรรจุ Alcohol Solution จ านวน 1

 รายการ

190,000.00          184,896.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เดอะแบก็ 888 

184,896.00 บาท

บจก.เดอะแบก็ 888 

184,896.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063717 

(26/05/2563)

111 ซ้ือตระกร้าแดง จ านวน 60 ใบ 1,500.00             1,412.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เรืองวาแสตนดาร์ด

อินดัสตร้ี 1,412.40 บาท

บจก.เรืองวาแสตนดาร์ด

อินดัสตร้ี 1,412.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063718 

(27/05/2563)

112 จ้างบริการแปลเอกสารทาง

การแพทย์ภาษาไทยเปน็

ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 งาน

6,300.00             6,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ภมูิเพชร ร่วมจิตร 6,300.00

 บาท

ภมูิเพชร ร่วมจิตร 6,300.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063721 

(27/05/2563)

113 ซ้ือชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์

ออฟติคชนิด 2 เบลด จ านวน 1 ชุด

15,000.00            15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

15,000.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

15,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063722 

(27/05/2563)

114 ซ้ือแฟม้เสนอเซ็นปกหนังไส้พลาสติก

 จ านวน 1 รายการ

10,272.00            10,272.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

10,272.00 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

10,272.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063730 

(27/05/2563)

25



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

115 ซ้ือ External Harddisk 1 TB 

จ านวน 1 รายการ

1,476.60             1,476.60 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อเมริกาน่า 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

1,476.60 บาท

บจก.อเมริกาน่า 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

1,476.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063732 

(27/05/2563)

116 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส าหรับใหค้วามรู้

เร่ืองอาหารในโครงการ Workshop 

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และ อาหาร

ปั่นผสมทางสายใหอ้าหาร จ านวน 25

 รายการ

50,000.00            50,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.สยามแม็คโคร 

50,000.00 บาท

บมจ.สยามแม็คโคร 755.25

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063733 

(26/05/2563)

117 ซ้ือ HEAD PHONE จ านวน 2 ชุด 6,313.00             6,313.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อาร์ ท ีบ ีเทคโนโลยี 

6,313.00 บาท

บจก. อาร์ ท ีบ ีเทคโนโลยี 

6,313.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063734 

(27/05/2563)

118 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 14

 รายการ

82,500.00            82,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

82,500.00 บาท

บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

82,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063735 

(28/05/2563)

119 ซ้ือหมอนผ้าหม่ จ านวน 100 ใบ 32,000.00            31,030.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.กิมมิค ทอล์ค 

31,030.00 บาท

บจก.กิมมิค ทอล์ค 

31,030.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063736 

(28/05/2563)

26



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

120 ซ้ือสมาร์ทโฟนพร้อมเบอร์โทรศัพท ์

จ านวน 1 รายการ

40,000.00            22,895.64 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

22,895.64 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

22,895.64 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063737 

(28/05/2563)

121 ซ้ือหวัปั๊มน้ าอัตโนมัติมอเตอร์ จ านวน

 6 อัน

2,375.40             2,375.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พลาสเทค มาร์เก็ตต้ิง 

2,375.40 บาท

บจก.พลาสเทค มาร์เก็ตต้ิง 

2,375.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063752 

(28/05/2563)

122 ซ้ือพดัลมม่านอากาศ จ านวน 1 

รายการ

20,000.00            19,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ก.แสงฟา้ แอร์คูลล่ิง 

19,400.00 บาท

บจก.ก.แสงฟา้ แอร์คูลล่ิง 

19,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063753 

(28/05/2563)

123 ซ้ือชุดอุปกรณ์ท าแผล จ านวน 3 ชุด 10,400.00            10,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซัมมิท เฮลธแ์คร์ 

10,400.00 บาท

บจก.ซัมมิท เฮลธแ์คร์ 

10,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063760 

(29/05/2563)

124 ซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 2 

รายการ

4,183.70             4,183.70 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 2,311.20 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

1,872.50 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 2,311.20 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

1,872.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063761 

(29/05/2563)

4100063762 

(29/05/2563)

27



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

125 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ศูนย์ X-Ray ปา้ยหอ้ง

เก็บส่ิงส่งตรวจ และคลินิกผู้ปว่ย

ฉุกเฉิน จ านวน 7 รายการ

3,800.00             3,774.96 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

3,774.96 บาท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

3,774.96 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063763 

(29/05/2563)

127 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์จ านวน3

รายการ

3,396.18             3,396.18 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูไนเทค ซายน์ 

3,396.18 บาท

บจก.ยูไนเทค ซายน์ 

3,396.18 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100063768 

(29/05/2563)

128 ซ้ือบล็อกเซรามิกและหวักลึงใช้งาน

ร่วมกับเคร่ืองกลึงในระบบ CAD 

CAM ส าหรับบรูณะฟนั จ านวน 14 

รายการ

566,500.00          566,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เดนทส์พลาย ซิโรน่า 

566,500.00 บาท

บจก.เดนทส์พลาย ซิโรน่า 

538,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3000002366 

(19/05/2563)

129 ซ้ือวัสดุทางทันตกรรม 11 รายการ 129,468.90        129,468.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เซนิทิส 129,468.90

 บาท

บจก.เซนิทิส 118,800.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3000002367 

(21/05/2563)

28



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

130 ซ้ืออปุกรณ์ประกอบส าหรับเคร่ือง

เฝ้าติดตามการท างานของหัวใจ

และสัญญาณชีพและเคร่ืองตรวจ

คล่ืนไฟฟา้หัวใจแบบ 12 ลีด 

จ านวน 19 รายการ

2,262,240.00      2,262,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โซวิค 2,262,240.00

 บาท

บจก.โซวิค 2,143,860.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3000002369 

(28/05/2563)

131 ซ้ือคูปองค่าอาหาร เพือ่เป็น

สวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร ที่

ได้รับผลกระทบ ในสถานการณ์ 

Covid-19 จ านวน 16,533 ใบ

500,000.00        495,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซีพเีอฟ เทรดด้ิง 

495,990.00 บาท

บจก.ซีพเีอฟ เทรดด้ิง 

495,990.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001077 

(15/05/2563)

132 ซ้ือขา้วสาร และอาหารแห้งที่

จ าเป็น เพือ่เป็นสวัสดิการ

ช่วยเหลือบุคลากร ทีไ่ด้รับ

ผลกระทบ ในสถานการณ์ 

Covid-19 จ านวน 1 งาน

500,000.00        499,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซีพเีอฟ เทรดด้ิง 

499,900.00 บาท

บจก.ซีพเีอฟ เทรดด้ิง 

499,900.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001078 

(20/05/2563)

29



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 มถุินำยน 2563

133 ซ้ือวัสดุทางทันตกรรม 18 รายการ 30,610.00          30,610.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทันตสยาม 

30,610.00 บาท

บจก.ทันตสยาม 

30,610.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001079 

(20/05/2563)

134 เช่าเคร่ืองจี้ระงับความเจบ็ปวด

ด้วยคล่ืนความถี่วิทย ุจ านวน 20 

คร้ัง

214,000.00        214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

214,000.00 บาท

บจก.เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

214,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000024 

(28/05/2563)

30


