
ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

1 ซ้ืออะไหล่ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองก ำเนิด

ไฟฟำ้ พร้อมบริกำรเปล่ียน ชั้น B1 

(Generator) จ ำนวน 1 งำน

411,000.00          410,442.37 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 

410,442.37 บำท

บจก.เมโทรแมชีนเนอร่ี 

402,417.37 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001564 

(08/04/2563)

2 ซ้ือสลิงลิฟต์โดยสำรและลิฟต์ขนของ

 พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 6 รำยกำร

4,430,000.00        4,424,792.40 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 

4,424,792.40 บำท

บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 

4,424,792.40 บำท

เปน็ผู้แทนจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ ำเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้ำงบ ำรุงรักษำกับ

ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว

3100001566 

(08/04/2563)

3 ซ้ืออะไหล่บนัไดเล่ือน พร้อมเปล่ียน 

จ ำนวน 7 รำยกำร

680,000.00          679,621.85 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 679,621.85

 บำท

บจก.ฮิตำชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 604,108.30

 บำท

เปน็ผู้แทนจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ ำเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้ำงบ ำรุงรักษำกับ

ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว

3100001567 

(09/04/2563)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

4 ซ้ือม่ำนทนไฟพร้อมเปล่ียนและงำน

ซ่อมแซม จ ำนวน 1 รำยกำร

1,120,000.00        1,118,150.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อินทเีกรท ซีเคียวริต้ี 

1,118,150.00 บำท

บจก.อินทเีกรท ซีเคียวริต้ี 

1,000,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001568 

(09/04/2563)

5 ซ้ือระบบประตูอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง

บริเวณลำนจอดรถ ชั้น B1-B3

500,000.00          491,130.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ทจีีดี ออโตเมติก 

ดอร์ส 491,130.00 บำท

บจก. ทจีีดี ออโตเมติก 

ดอร์ส 491,130.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001569 

(10/04/2563)

6 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ ชั้น B1

 และ ชั้น 6 (UPS Socomec) 

จ ำนวน 1 รำยกำร

2,650,000.00        2,648,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โซโคเมค ยูพเีอส (ไทย

แลนด์) 2,648,250.00 บำท

บจก.โซโคเมค ยูพเีอส (ไทย

แลนด์) 2,648,250.00 บำท

เปน็ผู้แทนจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ ำเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้ำงบ ำรุงรักษำกับ

ผู้เสนอรำคำดังกล่ำว

3100001570 

(13/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

7 จ้ำงเหมำปรับปรุงพื้นผิวลำนจอดรถ 

(ชั่วครำว)

2,500,000.00        2,496,394.00        วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-bidding)

บจก. วนัหนึ่งวศิวกรรม 

1,748,999.71 บำท 

บจก. หนึ่งสองสำมส่ี เอสซี 

1,767,640.00 บำท

บจก. อีซีโอ ดีอี คอร์ป 

1,985,000.00 บำท

บจก. ธำรำมนต์ วศิวกรรม 

2,225,599.00 บำท

บจก. ทเูมคเกอร์ 

2,283,000.00 บำท

บจก. เอ็น.เค.มัลติกรุ๊ป 

2,300,000.00 บำท

บจก. อินไซด์ คอนสตรัคชั่น

 2,355,000.00 บำท 

บจก. วฒันพฒันำ 

2,440,000.00 บำท

บจก.วนัหนึ่งวศิวกรรม 

1,748,999.71 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำ

3100001571 

(13/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

8 ขออนุมัติงำนเพิ่มเติมส ำหรับกำรจัด

จ้ำงระบบซอฟต์แวร์ช่วยงำนอัตโนมัติ

 จ ำนวน1 งำน (งำนเพิ่ม)

240,000.00          240,000.00          วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดำต้ำโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 240,000.00 บำท

บจก.ดำต้ำโปร คอมพวิเตอร์

 ซิสเต็มส์ 240,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001572 

(20/04/2563)

9 ซ้ือชุดฟลัชวำล์ว จ ำนวน 200 ชุด 970,000.00          963,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. แซนมำร์ท 

963,000.00 บำท

บจก. แซนมำร์ท 

963,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001573 

(21/04/2563)

10 ซ้ือเคร่ืองใหก้ำรรักษำด้วยควำมเย็น 

(Cryotherapy) จ ำนวน 2 ชุด

1,000,000.00        926,000.00 วธิคัีดเลือก  บจก.เซ็นทรัลแอดวำนซ์ 

926,000.00 บำท

บจก.ว.ีเอส.เอ็นจิเนียร่ิง ไม่

ผ่ำนข้อเสนอทำงเทคนิค

 บจก.เซ็นทรัลแอดวำนซ์ 

899,992.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค แต่มีผู้ผ่ำน

คุณสมบติัเพยีงรำยเดียว

3100001574 

(21/04/2563)

11 ซ้ือเคร่ืองตรวจวเิครำะหช์ั้นจอตำ 

(Optical coherence 

tomographyOCT) จ ำนวน 1 ชุด

5,500,000.00        4,900,000.00        วธิคัีดเลือก บจก. อำฟต้ำ เซอร์วสิ 

แอนด์ ซัพพลำย 

5,500,000.00 บำท

บจก. คำร์ล ไซส์ส 

5,500,000.00 บำท

บจก. อำฟต้ำ เซอร์วสิ 

แอนด์ ซัพพลำย 

5,100,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค

3100001575 

(21/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

12 ซ้ือชุดสวำ่นเจำะตัดและกรอกระดูก

ขนำดเล็กพเิศษ โดยใช้ไฟฟำ้เปน็แรง

ขับเคล่ือน (Mini electric drill) 

จ ำนวน 1 ชุด

2,840,000.00        2,400,000.00        วธิคัีดเลือก บจก. เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) 2,290,000.00 บำท

บจก. บำงกอกยูนิเทรด 

2,780,000.00 บำท

บจก. เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) 2,200,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิค

3100001576 

(27/04/2563)

13 จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 8

 โซน A เปน็หอพกัผู้ปว่ยวกิฤต

(Intensive Care Unit; ICU) จ ำนวน

 1 งำน

3,315,000.00        3,315,000.00        วธิคัีดเลือก บจก. ทคี  3,200,000.00 

บำท

บจก.ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล

 ดีไซน์ กรุ๊ป 

บจก.760 อ อำร์คิเทค 

แอนด์ คอนซัลแตนส์ ไม่

ผ่ำนคุณสมบติัผู้เสนอรำคำ

บจก.สถำปนิก เจริญ 

เธยีรทนุกิจ ไม่ผ่ำน

คุณสมบติัผู้เสนอรำคำ

บจก.ทคี 3,000,000.00 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3100001577 

(27/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

14 ซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่ำตัดดำมกระดูก

พร้อมแผ่นโลหะดำมกระดูกและสกรู

ยึดกระดูกขนำด1.5มม./2.0มม.

(Metalplatesandbonescrewssetsi

ze1.5mm.,2.0mm.) จ ำนวน 1 ชุด

1,810,000.00        1,806,300.00 วธิปีระกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-bidding)

บจก. พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 

โปรดักส์ 1,806,300.00 บำท

บจก. พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 

โปรดักส์ 1,600,000.00 บำท

พจิำรณำจำกรำคำ

ประกอบคุณสมบติัด้ำน

เทคนิคและมีผู้ผ่ำน

ข้อเสนอเพยีงรำยเดียว

3100001579 

(30/04/2563)

15 ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับหอ้งพกัเวร

ของพนักงำนยำนยนต์ ชั้นใต้ดิน 1 

จ ำนวน 3 รำยกำร

32,816.90            32,816.90 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

32,816.90 บำท

บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

32,816.90 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062846 

(01/04/2563)

16 ซ้ือชุดทำนอำหำรในหอ้งพกัผู้ปว่ย 

จ ำนวน 4 รำยกำร

58,999.80            58,999.80            วธิเีฉพำะเจำะจง  บจก. โอเชียนกลำส 

15,985.80 บำท

บจก. รอยัล เทเบิ้ลแวร์ไทย

 43,014.00 บำท

บมจ. โอเชียนกลำส 

15,985.80 บำท

บจก.รอยัล เทเบิ้ลแวร์ไทย 

43,014.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062860 

(01/04/2563)

4100062862 

(01/04/2563)

17 ซ้ือแผ่นรองเคล่ือนย้ำยผู้ปว่ย จ ำนวน

 6 แผ่น

60,000.00            60,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.พ.ีท.ีเมดิเทรด 

60,000.00 บำท

หจก.พ.ีท.ีเมดิเทรด 

60,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062861 

(01/04/2563)

6



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

18 ซ้ือเคร่ืองมือส ำหรับท ำผ่ำตัดผ่ำน

กล้อง จ ำนวน 2 รำยกำร

321,000.00          321,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

321,000.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

310,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062881 

(02/04/2563)

19 จ้ำงฝึกอบรมหลักสูตรกำรส่ือสำร

และส่งต่อข้อมูลระหวำ่งกลุ่มวชิำชีพ

อย่ำงมีประสิทธภิำพ (SBAR) จ ำนวน

 1 งำน

449,400.00          449,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอคคอม แอนด์ 

อิมเมจ 449,400.00 บำท

บจก.แอคคอม แอนด์ 

อิมเมจ 449,400.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062882 

(02/04/2563)

20 ซ้ือรองเทำ้ส ำหรับหอ้งผ่ำตัดและหอ้ง

สะอำด จ ำนวน 48 คู่

16,560.00            16,560.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญพลัส เฮลทแ์คร์ 

16,560.00 บำท

บจก.เจริญพลัส เฮลทแ์คร์ 

16,560.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062901 

(02/04/2563)

21 ซ้ือกล้องวงจรปดิ CCTV ส ำหรับ

ติดต้ังที่หอพกัพยำบำล จ ำนวน 1 งำน

85,000.00            85,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทโีซลูชั่นส์ 85,000.00

 บำท

บจก.ทโีซลูชั่นส์ 85,000.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062905 

(02/04/2563)

22 ซ้ือทอ่ลมต่อเคร่ืองวนีำโฟล์ อีลิท 

ขนำดยำวพเิศษส ำหรับเคร่ืองบบี

กล้ำมเนื้อเพื่อปอ้งกันกำรเกิดล่ิมเลือด

 จ ำนวน 1 รำยกำร

4,000.00             4,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 4,000.00 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 4,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062924 

(02/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

23 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส ำหรับเคร่ืองไต

เทยีม จ ำนวน 1 รำยกำร

2,040.00             2,040.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 2,040.00 บำท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 2,040.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062925 

(02/04/2563)

24 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส ำหรับ

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟำ้หวัใจแบบ 12 

ลีด จ ำนวน 1 รำยกำร

4,800.00             4,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โซวคิ 4,800.00 บำท บจก.โซวคิ 4,800.00 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062927 

(02/04/2563)

25 ซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 8 

รำยกำร

382,146.50          382,146.50 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูไนเทค ซำยน์ 

382,146.50 บำท

บจก.ยูไนเทค ซำยน์ 

382,146.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062935 

(03/04/2563)

26 จ้ำงบริกำรล้ำงท ำควำมสะอำดบอ่

รวมน้ ำเสีย (Sewage Tank)

235,400.00          235,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดี แคร์ โปรดักส์ แอนด์

 เซอร์วสิ 235,400.00 บำท

บจก.ดี แคร์ โปรดักส์ แอนด์

 เซอร์วสิ 224,700.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062936 

(03/04/2563)

27 ซ้ือเคร่ืองพน่ทรำย (Sand blasting)

 จ ำนวน 1 ชุด

51,000.00            51,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. นูโวเด้นท ์51,000.00

 บำท

บจก. นูโวเด้นท ์37,800.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062939 

(03/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

28 ซ้ืออะไหล่และตรวจสอบพร้อมบรรจุ

ก๊ำซแทงค์ส ำหรับเคร่ืองดมยำสลบ 

พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 6 รำยกำร

11,652.30            11,652.30 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสเอส กรุ๊ป ดีเวลล

อปเมนท ์11,652.30 บำท

บจก.เอสเอส กรุ๊ป ดีเวลล

อปเมนท ์11,652.30 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062940 

(03/04/2563)

29 จ้ำงบริกำร Application Line 

Official จ ำนวน 50,000 ข้อควำม

2,000.00             2,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทัไลน์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ำกัด 2,000.00 บำท

บริษทัไลน์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ำกัด 2,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062950 

(07/04/2563)

30 จ้ำงย้ำยอุปกรณ์ Access Control 11,000.00            10,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 10,700.00 บำท

บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 5,350.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100062976 

(08/04/2563)

31 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ปว่ยปรับ

ระดับด้วยไฟฟำ้พร้อมเปล่ียน จ ำนวน

 3 รำยกำร

91,000.00            91,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 91,000.00 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 90,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063004 

(08/04/2563)

32 ซ้ืออะคริลิคใส จ ำนวน 160 ชิ้น 33,000.00            32,528.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สำยน้ ำทพิย์พลำสติค 

อุตสำหกรรม 32,528.00 

บำท

บจก.สำยน้ ำทพิย์พลำสติค 

อุตสำหกรรม 32,528.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063006 

(08/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

33 จ้ำงซ่อมแซมหอ้งพกัศูนย์เคล่ือนย้ำย

ผู้ปว่ย (Porter) ชั้น 2 และชั้น 5 

จ ำนวน 1 รำยกำร

70,000.00            68,480.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทเูมคเกอร์ 68,480.00

 บำท

บจก.ทเูมคเกอร์ 68,480.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063007 

(08/04/2563)

34 ซ้ือหมึก Resin Ribbon จ ำนวน 2 

รำยกำร

82,000.00            81,534.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพส อินเทลลิเจ้นซ์ 

81,534.00 บำท

บจก.โพส อินเทลลิเจ้นซ์ 

81,534.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063010 

(08/04/2563)

35 ซ้ือเก้ำอี้นั่งถ่ำยแบบมีล้อ จ ำนวน 3 

ตัว

19,500.00            19,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เดอะ โมบลิิต้ี เฮลท ์

แคร์ 19,500.00 บำท

บจก.เดอะ โมบลิิต้ี เฮลท ์

แคร์ 19,500.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063017 

(08/04/2563)

36 ซ้ือชุดทำนอำหำรในหอ้งพกัผู้ปว่ย 

จ ำนวน 4 รำยกำร

72,655.14            72,655.14 วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.รอยัล ปอร์ซเลน 

72,655.14 บำท

บมจ.รอยัล ปอร์ซเลน 

72,655.14 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063023 

(08/04/2563)

37 ซ้ือกล้องเทอร์โมสแกนส ำหรับคัด

กรองผู้เปน็ไข้ จ ำนวน 1 รำยกำร

342,400.00          342,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมเชอร์โทรนิกซ์ 

342,400.00 บำท

บจก.เมเชอร์โทรนิกซ์ 

342,400.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063024 

(09/04/2563)

10



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

38 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับอุปกรณ์ทำง

กำรแพทย์พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 4 

รำยกำร

4,900.00             4,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 4,900.00 

บำท

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 4,900.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063062 

(09/04/2563)

39 ซ้ือเคร่ืองขูดหนิปนู พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ (Ultrasonic scaler)

จ ำนวน 1 ชุด

40,000.00            17,425.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซีทเีอ็ม โกลเบลิ 

17,425.00 บำท

บจก.ซีทเีอ็ม โกลเบลิ 

15,215.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063063 

(09/04/2563)

40 ซ้ือปำ้ยบอกทำงและสต๊ิกเกอร์ต่ำงๆ 

จ ำนวน 1 งำน

64,200.00            64,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 64,200.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 64,200.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063068 

(09/04/2563)

41 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ Precaution ติดหน้ำ

แฟม้ผู้ปว่ย จ ำนวน 1 งำน

10,058.00            10,058.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 10,058.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 10,058.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063069 

(09/04/2563)

42 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ติดถังขยะ จ ำนวน 3 

รำยกำร

7,885.90             7,885.90 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อีเล็ฟแวน่ คัลเลอร์ส 

7,885.90 บำท

บจก.อีเล็ฟแวน่ คัลเลอร์ส 

7,885.90 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063077 

(09/04/2563)

11



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

43 ซ้ือกระดำษควำมร้อนเทอร์มอล 

จ ำนวน 30 ม้วน

738.30                738.30 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 738.30 บำท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 738.30 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063078 

(09/04/2563)

44 ซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 

รำยกำร

11,400.00            11,400.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 7,704.00 บำท

บจก. อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม 

3,638.00 บำท

บจก. โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 7,704.00 บำท

บจก. อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม 

3,638.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063081 

(09/04/2563)

4100063082 

(09/04/2563)

45 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองช่วยเพิ่ม

ปริมำตรควำมดันโลหติในหลอด

เลือดพร้อมเปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

168,545.00          168,545.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เกทท์งิเก (ไทยแลนด์)

 168,545.00 บำท

บจก. เกทท์งิเก (ไทยแลนด์)

 168,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063083 

(09/04/2563)

46 ซ้ืออะไหล่อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

ส ำหรับกล้องส่องตรวจระบบทำงเดิน

อำหำรด้วยเคร่ืองควำมถี่สูง พร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

8,000.00             8,000.00             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมดิทอป 8,000.00 

บำท

บจก.เมดิทอป 8,000.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063084 

(10/04/2563)

12



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

47 ซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์ประกอบ

ส ำหรับเคร่ืองช่วยหำยใจพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 9 รำยกำร

419,012.00          419,012.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล 

(ประเทศไทย) 419,012.00

 บำท

บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล 

(ประเทศไทย) 419,012.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063094 

(10/04/2563)

48 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

4100063095 

(10/04/2563)

49 ซ้ือกล้องดิจิทลัส่องตรวจหพูร้อม

แสดงภำพแบบพกพำ (Digital 

Otoscope) จ ำนวน 1 กล้อง

100,000.00          71,250.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอรำวณั ไฮเทค 

71,250.00 บำท

บจก.เอรำวณั ไฮเทค 

70,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063097 

(10/04/2563)

50 ซ้ือถังน้ ำด่ืม PET 18.9 ลิตร จ ำนวน 

7 PCS

3,852.00             3,852.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

3,852.00 บำท

บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

3,852.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063099 

(10/04/2563)

51 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ปว่ยปรับ

ระดับด้วยไฟฟำ้พร้อมเปล่ียน จ ำนวน

 1 รำยกำร

3,600.00             3,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โซวคิ 3,600.00 บำท บจก.โซวคิ 3,600.00 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063109 

(10/04/2563)

13



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

52 ซ้ือซองกระดำษส ำหรับใส่ฟล์ิม

เอกซเรย์ผู้ปว่ย จ ำนวน 5,000 ซอง

96,300.00            96,300.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ 

กรำฟฟคิ 96,300.00 บำท

บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ 

กรำฟฟคิ 96,300.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063117 

(13/04/2563)

53 จ้ำงเหมำติดต้ังชุดผนังอลูมิเนียม หอ

ผู้ปว่ยวกิฤต 2 (Intensive Care 

Unit : ICU 2) จ ำนวน 1 รำยกำร

220,000.00          219,951.17 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บ-ีเรดด้ี 219,951.17 

บำท

บจก.บ-ีเรดด้ี 200,000.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063118 

(13/04/2563)

54 จ้ำงปรับปรุงพื้นผิวทำงเข้ำลิฟทข์น

ย้ำยผู้ปว่ย (ลิฟต์ BL) จ ำนวน 1 

รำยกำร

130,000.00          125,190.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 

ซิสเต็มส์ 125,190.00 บำท

บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 

ซิสเต็มส์ 125,190.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063160 

(14/04/2563)

55 จ้ำงซ่อมฝ้ำเพดำนบริเวณโถงต้อนรับ

 ที่ศูนย์ทำงเดินปสัสำวะ ชั้น 4 

จ ำนวน 1 งำน

159,000.00          158,895.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไมโคร ครำฟส์แมน 

158,895.00 บำท

บจก.ไมโคร ครำฟส์แมน 

155,150.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063161 

(14/04/2563)

56 ซ้ือทอ่โลหะดูดน้ ำลำยผู้ปว่ยพร้อม 

Silicone (High power suction 

with silicone tip) จ ำนวน 40 ชุด

12,000.00            12,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เด็นท-์เมท 12,000.00

 บำท

บจก. เด็นท-์เมท 12,000.00

 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063162 

(14/04/2563)

14



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

57 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงรักษำด้วย

เทคนิคกำรขยับเคล่ือนข้อพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

13,600.00            13,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 

13,600.00 บำท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

13,600.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063164 

(14/04/2563)

58 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับกล้องจุลทรรศน์

พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 3 รำยกำร

10,700.00            10,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สเปซเมด 10,700.00 

บำท

บจก.สเปซเมด 10,000.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063166 

(14/04/2563)

59 ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับตู้เตรียมยำเคมี

บ ำบดัพร้อมเปล่ียน จ ำนวน 1 

รำยกำร

14,766.00            14,766.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แบงเทรดด้ิง 1992 

14,766.00 บำท

บจก.แบงเทรดด้ิง 1992 

14,766.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063167 

(14/04/2563)

60 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผ่ำตัดพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 3 รำยกำร

35,280.00            35,280.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท ีอี คิว 35,280.00 

บำท

บจก.ท ีอี คิว 35,280.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063175 

(15/04/2563)

61 อุปกรณ์ส ำหรับใช้กำงขำผู้ปว่ย 

จ ำนวน 2 รำยกำร

36,380.00            36,380.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 36,380.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 36,380.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063176 

(15/04/2563)

15



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

62 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ (เก็บในตู้เย็น) จ ำนวน 1

 รำยกำร

53,928.00            53,928.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 53,928.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 53,928.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063178 

(15/04/2563)

63 ซ้ือแผ่นรองเมำส์แบบมีหมอนรองมือ

 จ ำนวน 106 ชิ้น

20,000.00            17,013.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พนัธวณิช 17,013.00 

บำท

บจก.พนัธวณิช 17,013.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063179 

(15/04/2563)

64 ซ้ือชุดกล้องส่องตรวจ และรักษำ

ภำยในทอ่ไตขนำดเล็ก (Uretero – 

Renoscopy) จ ำนวน 1 ชุด

400,000.00          400,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง  บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

400,000.00 บำท

 บจก.บเีจเอช เมดิคอล 

350,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063180 

(15/04/2563)

65 ซ้ือฝักบวัและอ่ำงล้ำงตำฉุกเฉิน

พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 รำยกำร

58,850.00            58,850.00            วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพรมิเน้นท ์ฟลูอิด 

คอนโทรลส์ 58,850.00 บำท

บจก.โพรมิเน้นท ์ฟลูอิด 

คอนโทรลส์ 58,850.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063188 

(16/04/2563)

66 ซ้ือ Kamiyama Microscissors 

Straight จ ำนวน 2 รำยกำร

159,635.00          159,635.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. กู๊ดวลิ เทคโนโลยี 

159,635.00 บำท

หจก. กู๊ดวลิ เทคโนโลยี 

150,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063189 

(16/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

67 ซ้ืออ่ำงควบคุมอุณหภมูิ (Water 

bath) จ ำนวน 1 เคร่ือง

55,000.00            55,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โฮมเด้นท ์กรุ๊ป 

55,000.00 บำท

บจก.โฮมเด้นท ์กรุ๊ป 

48,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063192 

(16/04/2563)

68 ซ้ือของที่ระลึกกระเปำ๋เก็บควำมร้อน

ควำมเย็น จ ำนวน 500 ใบ

50,500.00            50,001.10 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วชิิต สกรีน แอนด์ ฟตุ

เกียร์ 50,001.10 บำท

บจก.วชิิต สกรีน แอนด์ ฟตุ

เกียร์ 50,001.10 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063193 

(16/04/2563)

69 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ปว่ยปรับ

ระดับด้วยไฟฟำ้พร้อมเปล่ียน จ ำนวน

 3 รำยกำร

126,000.00          126,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 126,000.00 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 126,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063197 

(17/04/2563)

70 ซ้ือแผ่นใสชนิดเข้ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

 จ ำนวน 2 กล่อง

900.00                898.80 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 898.80 บำท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 898.80 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063198 

(17/04/2563)

71 ซ้ือกล่องวดัสำยตำแสตนเลส EDTRS

 จ ำนวน 2 ชุด

18,200.00            18,190.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.มีตังค์ อิงค์เจ็ท 

18,190.00 บำท

หจก.มีตังค์ อิงค์เจ็ท 

18,190.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063199 

(17/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

72 จ้ำงบริกำรแก้ไขโปรแกรมในหน้ำ

รำยงำนผลทกุหตัถกำรของชุด

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับจัดเก็บ

ข้อมูลส่องตรวจ จ ำนวน 1 งำน

34,500.00            34,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส 

เอ็นเตอร์ไพ 34,500.00 บำท

บจก.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส 

เอ็นเตอร์ไพ 32,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063200 

(17/04/2563)

73 ซ้ือเคร่ืองมือส ำหรับถ่ำงเนื้อเยื่อ 

จ ำนวน 1 รำยกำร

31,200.00            31,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

31,200.00 บำท

บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

31,200.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063202 

(17/04/2563)

74 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ปว่ยปรับ

ระดับด้วยไฟฟำ้พร้อมเปล่ียน จ ำนวน

 1 รำยกำร

60,000.00            60,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 60,000.00 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ 60,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063204 

(17/04/2563)

75 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส ำหรับเคร่ือง

ควบคุมกำรไหลเวยีนของโลหติและ

แรงดันโลหติในหลอดเลือดหวัใจ 

จ ำนวน 1 รำยกำร

26,750.00            26,750.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) 

26,750.00 บำท

บจก.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) 

26,750.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063205 

(17/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

76 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองควบคุมกำร

ใหส้ำรละลำยทำงหลอดเลือดด ำ

พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 3 รำยกำร

14,445.00            14,445.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 14,445.00 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 14,445.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063206 

(17/04/2563)

77 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองประมวลผล

ภำพและเคร่ืองก ำเนิดแสง พร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 3 รำยกำร

121,941.48          121,941.48 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 121,941.48 บำท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 112,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063207 

(17/04/2563)

78 จ้ำงปรับปรุงพื้นที่หอ้งตรวจ 3,4 

ศูนย์ตำ ชั้น 4 จ ำนวน 1 งำน

100,000.00          99,362.40 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.คล่องชำญวฒันำ 

99,362.40 บำท

บจก.คล่องชำญวฒันำ 

92,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063208 

(17/04/2563)

79 ซ้ือโซลินอยด์วำล์ว จ ำนวน 1 รำยกำร 34,000.00            33,469.60 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ รีเสิร์ช โปร

ดักท ์33,469.60 บำท

บจก.แอดวำนซ์ รีเสิร์ช โปร

ดักท ์33,469.60 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063209 

(17/04/2563)

80 ซ้ือไม้กดล้ิน จ ำนวน 456 อัน 12,768.87            12,768.87 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สยำมอินเตอร์แม็กเนท

 12,768.87 บำท

บจก.สยำมอินเตอร์แม็กเนท

 12,768.87 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063212 

(17/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

81 ซ้ือยำงกันแมลง จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00             8,988.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

8,988.00 บำท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

8,988.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063213 

(17/04/2563)

82 ซ้ือAdapter และสำยเชื่อมต่อส ำหรับ

 iPad จ ำนวน 2 รำยกำร

13,268.00            13,268.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

13,268.00 บำท

บจก.อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

13,268.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063223 

(20/04/2563)

83 ซ้ือถังขยะเหล่ียมแบบเหยียบ ขนำด 

32 ลิตร สีเทำ จ ำนวน 1 รำยกำร

4,740.00             4,740.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไพโอเนีย อินดัสเตรี

ยล 4,740.00 บำท

บริษทั ไพโอเนีย อินดัสเตรี

ยล 4,740.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063224 

(20/04/2563)

84 ซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 

รำยกำร

6,971.05             6,971.05             วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

6,971.05 บำท

บจก.อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

6,971.05 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063225 

(20/04/2563)

85 ซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 10

 รำยกำร

28,943.50            28,943.50 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูไนเทค ซำยน์ 

28,943.50 บำท

บจก.ยูไนเทค ซำยน์ 

28,943.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063226 

(20/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

86 ซ้ือรำงปล๊ักไฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,000.00             696.44 วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ. ซีโอแอล 696.44 บำท บมจ. ซีโอแอล 696.44 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063227 

(20/04/2563)

87 ซ้ือSlide plate with tube 

connection NW160 ส ำหรับระบบ

นิวมำติกส์ทวิป ์จ ำนวน 1 รำยกำร

34,186.50            34,186.50 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ำกัด

 34,186.50 บำท

บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ำกัด

 34,186.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063228 

(20/04/2563)

88 ซ้ือชุดปกปอ้งระบบหำยใจชนิดใช้ 

แบตเตอร่ี จ ำนวน 2 รำยกำร

299,075.00          299,075.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 299,075.00 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 299,075.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063231 

(20/04/2563)

89 ซ้ือชำร์ตแบตเตอร่ีของอุปกรณ์ตรวจ

สุขภำพ TytoCare จ ำนวน 1 รำยกำร

1,000.00             963.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

963.00 บำท

บจก.อเมริกำน่ำ 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

963.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063242 

(21/04/2563)

90 ซ้ือ โต๊ะพบัล้อเล่ือน แบบมีที่บงัตำ 

จ ำนวน 2 ตัว

11,000.00            10,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

10,700.00 บำท

บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

10,700.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063249 

(21/04/2563)

21



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

91 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองผลิตอำกำศ

อัดทำงกำรแพทย์พร้อมเปล่ียน 

จ ำนวน 2 รำยกำร

115,025.00          115,025.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 

(เอเชีย) 115,025.00 บำท

บจก.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 

(เอเชีย) 110,745.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063264 

(22/04/2563)

92 ซ้ือกล่องส ำหรับใส่เคร่ืองมือผ่ำตัด 

จ ำนวน 1 ใบ

47,800.00            47,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพ

พลำย 47,800.00 บำท

บจก. ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพ

พลำย 47,500.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063267 

(22/04/2563)

93 จ้ำงบริกำรแปลเอกสำรทำง

กำรแพทย์ภำษำไทยเปน็

ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 งำน

2,400.00             2,400.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภมูิเพชร ร่วมจิตร 

2,400.00 บำท

นำยภมูิเพชร ร่วมจิตร 

2,400.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063269 

(23/04/2563)

94 จ้ำงบริกำรแปลเอกสำรทำง

กำรแพทย์ภำษำไทยเปน็

ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 5 งำน

45,675.00            45,675.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยภำสิทธิ ์ศุภขจรวนิช 

45,675.00 บำท

นำยภำสิทธิ ์ศุภขจรวนิช 

45,675.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063270 

(23/04/2563)

95 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส ำหรับ

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟำ้หวัใจแบบ 12 

ลีด จ ำนวน 1 รำยกำร

4,800.00             4,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โซวคิ 4,800.00 บำท บจก.โซวคิ 4,800.00 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063273 

(23/04/2563)

22



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

96 ซ้ืออะไหล่ตู้กรองน้ ำด่ืม Coway 

พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

2,600.00             2,550.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เออำร์พ ีเฮ้ำส์แวร์ 

2,550.00 บำท

หจก.เออำร์พ ีเฮ้ำส์แวร์ 

2,550.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063285 

(23/04/2563)

97 ซ่ือโทรศัพทม์ือถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง 29,000.00            28,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซันไชน์ ซันฟลำวเวอร์ 

28,900.00 บำท

บจก.ซันไชน์ ซันฟลำวเวอร์ 

28,900.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063286 

(23/04/2563)

98 ซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร จ ำนวน 1 

รำยกำร

38,000.00            37,450.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น 

37,450.00 บำท

บจก.ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น 

37,450.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063287 

(23/04/2563)

99 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ประชำสัมพนัธ ์เร่ือง ยำ

และกำรช ำระเงินของโรงพยำบำลศิริ

รำช ปยิมหำรำชกำรุณย์ จ ำนวน 1 

งำน

24,000.00            23,609.55 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

23,609.55 บำท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

23,609.55 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063288 

(23/04/2563)

100 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ประชำสัมพนัธ ์เร่ือง 

COVID-19 บริเวณต่ำงๆใน

โรงพยำบำล จ ำนวน 1 งำน

18,000.00            17,836.90 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

17,836.90 บำท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

17,836.90 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063291 

(24/04/2563)

23



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

101 ซ้ือเคร่ือง LX25 Clean-trace 

Luminometor จ ำนวน 1 รำยกำร

171,200.00          171,200.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 171,200.00 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 154,080.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063293 

(24/04/2563)

102 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นบริกำรผู้ปว่ย(กลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ล้ำงมือ) จ ำนวน 3 รำยกำร

1,000,000.00        974,800.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพส เฮลท ์แคร์ 

974,800.00 บำท

บจก.โพส เฮลท ์แคร์ 

974,800.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063295 

(24/04/2563)

103 ซ้ือที่นอนส ำหรับญำติผู้ปว่ย จ ำนวน 

1 รำยกำร

21,667.50            21,667.50 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมพลเบดด้ิง 

21,667.50 บำท

บจก.สมพลเบดด้ิง 

21,667.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063296 

(24/04/2563)

104 ซ้ือกรอบแวน่ตำส ำหรับใส่เลนส์

ทดลอง (Trial Frame Fixed PD 58,

 60, 64, 68, ) จ ำนวน 4 ชิ้น

12,000.00            12,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสพเีค เพลนต้ี สตำร์

 12,000.00 บำท

บจก.เอสพเีค เพลนต้ี สตำร์

 12,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063298 

(24/04/2563)

105 ซ้ือถังขยะเหล่ียมแบบเหยียบ ขนำด 

32 ลิตร จ ำนวน 1 รำยกำร

118,500.00          118,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั ไพโอเนีย อินดัสเตรี

ยล 118,500.00 บำท

บริษทั ไพโอเนีย อินดัสเตรี

ยล 118,500.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063319 

(27/04/2563)

24



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

106 ซ้ือปำ้ย,กระดำนและสต๊ิกเกอร์

ภำยในโรงพยำบำลฯ จ ำนวน 17 

รำยกำร

84,209.00            84,209.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 84,209.00 บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 80,250.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063322 

(27/04/2563)

107 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับโคมไฟผ่ำตัดใหญ่

พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

288,960.00          288,960.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ท ีอี คิว 288,960.00 

บำท

บจก.ท ีอี คิว 279,500.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063324 

(27/04/2563)

108 ซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 1 

รำยกำร

6,600.00             6,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

6,600.00 บำท

บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

6,600.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063325 

(27/04/2563)

109 ซ้ือเตียงตรวจทำงสูตินรีเวชกรรม

ชนิดควบคุมกำรท ำงำนด้วยไฟฟำ้ 

(Gynecological examination 

bed) จ ำนวน 1 เตียง

400,000.00          395,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บริษทั โนเบลิ เมด จ ำกัด 

395,000.00 บำท

บริษทั โนเบลิ เมด จ ำกัด 

360,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063338 

(28/04/2563)

110 ซ้ือกล้องส่องตรวจโพรงจมูก30องศำ

2.7มิลลิเมตร

(Nasaltelescopy)จ ำนวน1กล้อง

210,500.00          210,469.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

210,469.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

195,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063339 

(28/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

111 ซ้ือชุดเคร่ืองมือส่องตรวจและผ่ำตัด

หลอดอำหำร จ ำนวน 4 รำยกำร

101,436.00          101,436.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

101,436.00 บำท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

91,400.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063347 

(29/04/2563)

112 ซ่ือใบเสร็จรับเงิน A4 และ

ใบเสร็จรับเงิน A5

280,000.00          177,192.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.คอมฟอร์ม 

177,192.00 บำท

บจก.คอมฟอร์ม 

177,192.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063348 

(29/04/2563)

113 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 

ส ำหรับโครงกำร “SiPH Live How 

are you today ?” จ ำนวน 1 งำน

5,500.00             5,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์

เก็ต 5,500.00 บำท

บจก.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มำร์

เก็ต 464.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063350 

(29/04/2563)

114 ซ้ือโทรศัพทม์ือถือ จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,000.00             4,990.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซันไชน์ ซันฟลำวเวอร์ 

4,990.00 บำท

บจก.ซันไชน์ ซันฟลำวเวอร์ 

4,990.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063351 

(29/04/2563)

115 ซ้ือที่คีบขยะ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,995.94             9,995.94 วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน พ ีอำร์ กำรค้ำ 

9,995.94 บำท

ร้ำน พ ีอำร์ กำรค้ำ 

9,995.94 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063352 

(29/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

116 ซ้ือข้อควำมใน Application Line 

Official จ ำนวน 1 รำยกำร

154,000.00          153,010.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แมคฟวิำ่ (ประเทศ

ไทย) 153,010.00 บำท

บจก.แมคฟวิำ่ (ประเทศ

ไทย) 153,010.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063353 

(30/04/2563)

117 ซ้ือดินสอไม้ ยี่หอ้ STAEDTLER Mar

 Lumograph/ HB จ ำนวน 12 โหล

2,100.00             1,860.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำรสเตชั่นเนอร่ี

 1,860.00 บำท

หจก.บรรณสำรสเตชั่นเนอร่ี

 1,860.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063354 

(30/04/2563)

118 ซ้ือชุดอุปกรณ์ปอ้งกันและจัดกำรท ำ

ควำมสะอำดในกรณีสำรเคมีหกตก

แตกจ ำนวน1รำยกำร

12,294.30            12,294.30 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.พดีีเอส อินเตอร์

แนชชั่นแนล 12,294.30 

บำท

บจก.พดีีเอส อินเตอร์

แนชชั่นแนล 12,294.30 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063355 

(30/04/2563)

119 ซ้ืออุปกรณ์ Pullcord ส ำหรับระบบ

เรียกพยำบำล จ ำนวน 1 รำยกำร

50,825.00            50,825.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

50,825.00 บำท

บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

50,825.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063356 

(30/04/2563)

120 ซ้ือผ้ำปดิปำกสีเทำ จ ำนวน 1 รำยกำร 98,000.00            98,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.คอร์โดมำ อินเตอร์

เนชั่นแนล 98,000.00 บำท

บจก.คอร์โดมำ อินเตอร์

เนชั่นแนล 98,000.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063363 

(30/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

121 ซ้ือเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน 

จ ำนวน 3 ชุด

41,088.00            41,088.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

41,088.00 บำท

บจก.เอ็น เอส บ ีออฟฟศิ 

41,088.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063382 

(30/04/2563)

122 ซ้ือเคร่ืองอ่ำนบำร์โค้ด 2 มิติ (2D 

Barcode Reader) จ ำนวน 1 

รำยกำร

240,000.00          239,947.50 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ บสิซิเนส 

โซลูชั่น 239,947.50 บำท

บจก.แอดวำนซ์ บสิซิเนส 

โซลูชั่น 239,947.50 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063383 

(30/04/2563)

123 ซ้ือชุดหฟูงั Stethoscope จ ำนวน 

39 ชุด

142,153.78          142,153.78 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 142,153.78 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 142,080.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063384 

(30/04/2563)

124 ซ้ือแฟม้สีฟำ้

EMERGENCYROOMIN-HOUSEREP

ORTจ ำนวน1รำยกำร

6,848.00             6,848.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บ.ีบ.ีจ.ี 6,848.00 บำท บจก.บ.ีบ.ีจ.ี 6,848.00 บำท พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

4100063385 

(30/04/2563)

125 ซ้ือGloss Sticker จ ำนวน 1 รำยกำร 496,000.00          496,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.ภำสิน 496,000.00 

บำท

หจก.ภำสิน 496,000.00 

บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3000002361 

(13/04/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน เมษำยน 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่8 พฤษภำคม 2563

126 ซ้ือวสัดุทำงทนัตกรรม 190 รำยกำร 495,713.00          495,713.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เด็นท-์เมท 

495,713.00 บำท

บจก. เด็นท-์เมท 

494,513.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3000002363 

(30/04/2563)

127 ซ้ือชุดกำวน์ชุดปฏบิติังำนผ้ำสีและ

ชุดปฏบิติักำรศูนย์ผู้ปว่ยฉุกเฉิน 

จ ำนวน 2 หมวด

5,200,000.00        2,372,992.50 วธิคัีดเลือก บจก.เพำเวอร์ นำว 

2,372,992.50 บำท

ร้ำนมหธิรพฒัน์ 

2,137,322.00 บำท

บจก.เพำเวอร์ นำว 

2,080,722.00 บำท

พจิำรณำจำกเกณฑ์

รำคำประกอบเกณฑ์อื่น

3200000309 

(22/04/2563)

128 จ้ำงงำนติดต้ังสำยน ำสัญญำณ

คอมพวิเตอร์พร้อมทดสอบ จ ำนวน 

100 จุด

300,000.00          262,150.00 วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 262,150.00 บำท

บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 255,730.00 บำท

พจิำรณำจำก

คุณสมบติัทำงด้ำน

เทคนิค

3200000310 

(30/04/2563)
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