
ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและ

อุปกรณ์ พร้อมติดต้ัง

800,000.00          799,932.00 วธิคัีดเลือก บจก.แสงอุดมชัย 

738,835.00 บาท 

บจก.ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ 

(ไทยแลนด์) 749,000.00 

บาท

บจก.แสงอุดมชัย 

730,007.50 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3100001555 

(02/03/2563)

2 จ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบเรียก

พยาบาล จ านวน 1 รายการ

749,000.00          749,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

749,000.00 บาท

บจก.ซันเทค เทคโนโลยี 

749,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

3100001556 

(04/03/2563)

3 ซ้ือชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกใช้

แบตเตอร่ี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

(Traumadrive) จ านวน 1 ชุด

990,000.00          990,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 

970,000.00 บาท

บจก.เอ็ม ดี ซี (ประเทศ

ไทย) 990,000.00 บาท

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา 

950,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001558 

(04/03/2563)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

1



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

4 เคร่ืองมือจับเข็มเย็บแผลส าหรับท า

ผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าทอ้ง จ านวน

 2 รายการ

756,276.00          756,276.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

756,276.00 บาท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

444,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3100001559 

(12/03/2563)

5 จ้างบ ารุงรักษาระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ (Building Automation 

System)

350,000.00          329,988.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง 

329,988.00 บาท

บจก.จาร์ดีน เอ็นจิเนียร่ิง 

329,988.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001561 

(12/03/2563)

6 ซ้ือเคร่ืองประเมินเคร่ืองช่วยฟงั 

(Real ear measurement) จ านวน

 1 ชุด

550,000.00          545,000.00 วธิคัีดเลือก บจก.มารุ่งโรจน์ 

545,000.00 บาท

บจก.ออดิเมด :ไม่ยื่นเสนอ

ราคา

บจก.สยาม เฮียร์ร่ิง : ไม่ยื่น

เสนอราคา

บจก.มารุ่งโรจน์ 

542,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001562 

(24/03/2563)

7 ซ้ือถ้วยไอโอดีน 6 ออนซ์ 1,080.06             1,080.06             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สยามอินเตอร์แม็กเนท

 1,080.06 บาท

บจก.สยามอินเตอร์แม็กเนท

 1,080.06 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061375 

(02/03/2563)

2



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

8 ซ้ือสาย EKG 10 Lead for 

MAC1600

9,900.00             9,900.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 

9,900.00 บาท

บจก.มายด์ เมดิคอล แคร์ 

9,900.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061376 

(02/03/2563)

9 ซ้ือ BOLLOW ASSEMBLY 4,000.00             4,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

4,000.00 บาท

บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

4,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061377 

(02/03/2563)

10 จ้างซ่อมแซม บ ารุงรักษา ปรับปรุง 

รถเคล่ือนย้ายผู้ปว่ยแบบนั่ง จ านวน 

26 คัน

220,000.00          215,605.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซี.ซี.ออโตพาร์ท 

215,605.00 บาท

บจก.ซี.ซี.ออโตพาร์ท 

215,605.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061378 

(02/03/2563)

11 ซ้ือBody Flowmeter "Precision" 3,680.80             3,680.80             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มัฟฟนิ 3,680.80 บาท บจก.มัฟฟนิ 3,680.80 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061379 

(02/03/2563)

12 จ้างบริการตรวจเช็คและเปล่ียน

อะไหล่ส าหรับชุดโปรแกรมจัดเก็บ

ข้อมูลเอ็นโดสมาร์ท จ านวน 2 

รายการ

4,280.00             4,280.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส 

เอ็นเตอร์ไพ 4,280.00 บาท

บจก.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส 

เอ็นเตอร์ไพ 4,280.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061383 

(02/03/2563)

3



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

13 จ้างบริการซ่อมชุดตรวจทางห ูคอ 

จมูก

3,000.00             3,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นโดเมด เซอร์วสิ 

3,000.00 บาท

บจก.เอ็นโดเมด เซอร์วสิ 

3,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061384 

(02/03/2563)

14 จ้างบริการทดสอบภาชนะบรรจุทอ่

และท าสีภาชนะบรรจุทอ่ก๊าซทาง

การแพทย์ จ านวน 2 รายการ

695.50                695.50                วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 

695.5 บาท

บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 

695.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061385 

(02/03/2563)

15 ซ้ือกรรไกรส าหรับท าผ่าตัดห ูจ านวน

 2 รายการ

82,176.00            82,176.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

82,176.00 บาท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

82,176.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061386 

(02/03/2563)

16 จ้างปรับเซ็ตเคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจิตอล 1,200.00             1,200.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

1,200.00 บาท

บจก.บอสส์เมดเอ็นจิเนียร่ิง 

1,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061389 

(02/03/2563)

17 ซ้ือโทรทศัน์ Smart TV 55 นิ้ว 33,380.00            33,380.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 33,380.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 33,380.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061396 

(02/03/2563)

4



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

18 ซ้ือสายล าโพงพร้อมติดต้ังล าโพงฝังฝ้า

 จ านวน 5 รายการ

77,082.80            77,082.80            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทเีอว ี77,082.80 

บาท

บจก.ไอทเีอว ี77,082.80 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061397 

(02/03/2563)

19 ซ้ิออะไหล่ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ

พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

39,425.00            39,425.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 39,425.00 บาท บจก.โซวคิ 39,425.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061398 

(02/03/2563)

20 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองฉีดสีดูการ

ท างานของหวัใจและหลอดเลือด

พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

25,500.00            25,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอลแคร์ 

25,500.00 บาท

บจก.เมดิคอลแคร์ 

25,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061399 

(03/03/2563)

21 ซ้ืออะไหล่ส าหรับชุดส่องกล้องตรวจ

ภายในระบบทางเดินอาหาร จ านวน 

1 รายการ

29,960.00            29,960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คีย์แมน อินเตอร์เนชั่น

แนล 29,960.00 บาท

บจก.คีย์แมน อินเตอร์เนชั่น

แนล 29,960.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061400 

(03/03/2563)

22 ซ้ือเก้าอี้สแตนเลสขาคู่ ทรงเหล่ียม 13,642.50            13,642.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พนัธวณิช 13,642.50 

บาท

บจก.พนัธวณิช 13,642.50 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061401 

(03/03/2563)

5



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

23 ซ้ืออุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน แบบ

กระเปา๋หิ้ว

48,685.00            48,685.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอส วนั เอเซีย 

(ประเทศไทย) 48,685.00 

บาท

บจก.แอส วนั เอเซีย 

(ประเทศไทย) 48,685.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061402 

(03/03/2563)

24 ซ้ือHard Disk และการ์ดจอ ส าหรับ

ระบบ CCTV จ านวน 2 รายการ

12,000.00            11,342.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 11,342.00

 บาท

บจก.วงศ์กิจมั่น 11,342.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061403 

(03/03/2563)

25 ซ้ือชุดรางล้ินชัก จ านวน 1 รายการ 5,000.00             4,590.30             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

4,590.30 บาท

บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

4,590.30 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061477 

(03/03/2563)

26 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 5 รายการ 80,000.00            79,249.55            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

79,249.55 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

79,249.55 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061478 

(03/03/2563)

27 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองไตเทยีม

พร้อมเปล่ียน จ านวน 3 รายการ

8,338.50             8,338.50             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 8,338.50 บาท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศ

ไทย) 8,338.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061480 

(04/03/2563)

6



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

28 ซ้ือฉากกั้นอ่างล้างมือ จ านวน 1 

รายการ

8,000.00             7,276.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 7,276.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 7,276.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061481 

(04/03/2563)

29 ซ้ืออะไหล่ส าหรับชุดสัญญาณเตือน

แรงดันในพื้นที่พร้อมเปล่ียน จ านวน 

1 รายการ

14,850.00            14,850.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ฟาร์ ทริลเลียน 

14,850.00 บาท

บจก. ฟาร์ ทริลเลียน 

14,850.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061482 

(04/03/2563)

30 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองผลิต

สุญญากาศทางทนัตกรรมพร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

15,194.00            15,194.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 15,194.00 บาท

บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์

โพรดักส์ 14,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061483 

(04/03/2563)

31 ซ้ือภาครับพร้อมสวทิซ์ และรีโมท 

ส าหรับชุดม่าน จ านวน 2 รายการ

21,000.00            20,865.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วนันิยม 20,865.00 

บาท

บจก.วนันิยม 20,865.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061511 

(04/03/2563)

32 ซ้ือของขวญัส าหรับโครงการ SiPH 

คนดี ท าดี

20,000.00            20,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ฐิตาพร มาตผล 20,000.00

 บาท

ฐิตาพร มาตผล 20,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061513 

(04/03/2563)

7



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

33 ซ้ือระบอกฉีดไนโตรเจนเหลวพร้อม

หวัฉีด 5 ขนาด

32,100.00            32,100.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูเนี่ยน อินเตอร์ ซัพ

พลาย 32,100.00 บาท

บจก.ยูเนี่ยน อินเตอร์ ซัพ

พลาย 32,100.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061514 

(04/03/2563)

34 จ้างงานซ่อมโทรทศัน์ LED ขนาด 43" 9,000.00             9,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 9,000.00 บาท

บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 9,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061515 

(04/03/2563)

35 ซ้ือสายรัด CABLE TIE 3,477.50             3,477.50             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 3,477.50 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 3,477.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061516 

(04/03/2563)

36 ซ้ือหวันิวโรล ส าหรับม่านม้วนระบบ

โซ่ดึง จ านวน 1 รายการ

26,000.00            25,680.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

25,680.00 บาท

บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

25,680.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061550 

(04/03/2563)

37 ซ้ือกล่องจัดเก็บแบง่ช่องแบบ 3 ช่อง 

จ านวน 3 รายการ

20,000.00            15,960.12            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

15,960.12 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

15,960.12 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061562 

(05/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

38 ซ้ือาสายไฟส าหรับเคร่ืองบบี

กล้ามเนื้อเพื่อปอ้งกันการเกิดล่ิมเลือด

 จ านวน 1 รายการ

4,200.00             4,200.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โนวาเทค เฮลธแ์คร์ 

4,200.00 บาท

บจก.โนวาเทค เฮลธแ์คร์ 

4,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061595 

(05/03/2563)

39 ซ้ือปากกาต้ังโต๊ะ จ านวน 20 รายการ 7,000.00             6,600.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชัยวฒันา ออฟฟศิ ซัพ

พลาย 6,600.00 บาท

บจก.ชัยวฒันา ออฟฟศิ ซัพ

พลาย 6,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061598 

(05/03/2563)

40 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ติดเคาน์เตอร์ พร้อม

ติดต้ัง จ านวน 1 งาน

2,200.00             2,140.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เวลเซิร์ฟ ดิจิ 2,140.00

 บาท

บจก.เวลเซิร์ฟ ดิจิ 2,140.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061601 

(05/03/2563)

41 ซ้ือเคร่ืองรีดถนอมผ้าไอน้ า จ านวน 1

 รายการ

16,300.00            16,300.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 16,300.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

 16,300.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061616 

(05/03/2563)

42 ซ้ือกล้องวงจรปดิไร้สาย CCTV 

จ านวน 1 งาน

51,536.55            51,536.55            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โฮมซีเคียวริต้ีซิสเต็ม 

51,536.55 บาท

หจก.โฮมซีเคียวริต้ีซิสเต็ม 

51,536.55 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061617 

(05/03/2563)

9



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

43 ซ้ือปา้ยตัวเลข Stainless ส าหรับติด

ชั้นยา จ านวน 3 รายการ

37,433.95            37,433.95            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอส แอนด์ ท ีกรุ๊ป

สต๊ิกเกอร์ 37,433.95 บาท

บจก. เอส แอนด์ ท ีกรุ๊ป

สต๊ิกเกอร์ 37,433.95 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061639 

(05/03/2563)

44 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 6 รายการ 60,000.00            59,064.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สานกิจ 59,064.00 

บาท

บจก.สานกิจ 59,064.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061641 

(05/03/2563)

45 จ้างซ่อมเปล่ียนหนังหุ้มเคร่ืองเล่นเด็ก

 ที่ศูนย์ภมูิแพ ้ชั้น 3 จ านวน 1 

รายการ

25,000.00            23,540.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทเูมคเกอร์ 23,540.00

 บาท

บจก.ทเูมคเกอร์ 23,540.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061642 

(05/03/2563)

46 ซ้ืออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 7 

รายการ

54,000.00            53,501.20            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

43,700.00 บาท

บริษทั ดับบลิวทซีี 

คอมพวิเตอร์ จ ากั 9,801.20

 บาท

บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

43,700.00 บาท

บริษทั ดับบลิวทซีี 

คอมพวิเตอร์ จ ากั 9,801.20

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061643 

(05/03/2563)

4100061644 

(05/03/2563)

47 ซ้ืออะไหล่ส าหรับที่นอนลมปอ้งกัน

แผลกดทบัพร้อมเปล่ียน 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

4100061645 

(05/03/2563)

10



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

48 ซ้ือสายคล้องคอของเจ้าหน้าที่ 

Supplier Onsite ที่เข้าปฏบิติังานใน

โรงพยาบาล จ านวน 1 รายการ

8,560.00             8,560.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สตาร์ร่ี คอร์ด จ ากัด

 8,560.00 บาท

บริษทั สตาร์ร่ี คอร์ด จ ากัด

 8,560.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061646 

(05/03/2563)

49 ซ้ือน้ าประปาส าหรับซ้อมแผนกรณี

น้ าประปาขาดฉุกเฉิน จ านวน 1 

รายการ

9,000.00             9,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง คุณพงึใจ ธน าธาตุ 3,000.00

 บาท

คุณพงึใจ ธน าธาตุ 3,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061661 

(05/03/2563)

50 ซ้ือครุภณัฑ์เพื่อปรับปรุงพื้นที่ฝ่าย

พฒันาคุณภาพ(QD)ชั้น8 จ านวน1

รายการ

171,221.40          171,221.40          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เวร์ิคสเคพ 

171,221.40 บาท

บจก.เวร์ิคสเคพ 

171,221.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061662 

(05/03/2563)

51 ซ้ือเตียงส าหรับดัดดึงกระดูกและข้อ

ต่อแบบปรับระดับสูงต่ าได้

(Mobilizationbed)จ านวน2ชุด

700,000.00          378,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

378,000.00 บาท

บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

252,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061663 

(06/03/2563)

52 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 5 รายการ 83,000.00            82,646.80            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สานกิจ 82,646.80 

บาท

บจก.สานกิจ 82,646.80 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061664 

(06/03/2563)

11



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

53 ซ้ือสีน้ าทาภายใน จ านวน 1 รายการ 7,200.00             7,169.00             วธิเีฉพาะเจาะจง หสน.เอกไทยพาณิชย์ 

7,169.00 บาท

หสน.เอกไทยพาณิชย์ 

7,169.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061665 

(06/03/2563)

54 ซ้ือชุดหลอดไฟ UV (Ultraviolet 

lamp) จ านวน 5 รายการ

91,000.00            90,522.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พ ีอินเตอร์ซัพพลาย 

90,522.00 บาท

บจก.พ ีอินเตอร์ซัพพลาย 

90,522.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061666 

(06/03/2563)

55 จ้างฝึกอบรมหลักสูตรการส่ือสาร

และส่งต่อข้อมูลระหวา่งกลุ่มวชิาชีพ

อย่างมีประสิทธภิาพ (SBAR) ส าหรับ

สายการแพทย์

299,600.00          299,600.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอม แอนด์ 

อิมเมจ 299,600.00 บาท

บจก.แอคคอม แอนด์ 

อิมเมจ 299,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061667 

(06/03/2563)

56 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส าหรับเคร่ือง

กระตุกหวัใจไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ

3,600.00             3,600.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 3,600.00 บาท บจก.โซวคิ 3,000.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061678 

(06/03/2563)

57 ซ้ือเก้าอี้นั่งตรวจส าหรับแพทย์ 13,000.00            13,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

13,000.00 บาท

บจก.ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี 

13,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061679 

(06/03/2563)

12



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

58 ซ้ืออะไหล่ส าหรับบาร์คู่ขนานฝึกเดิน

พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

1,500.00             1,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ว.ีเอส เอ็นจิเนียร่ิง 

1,500.00 บาท

บจก.ว.ีเอส เอ็นจิเนียร่ิง 

1,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061682 

(06/03/2563)

59 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการ

ใหอ้าหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ

พร้อมเปล่ียน จ านวน 2 รายการ

6,100.00             6,100.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

6,100.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

6,100.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061711 

(09/03/2563)

60 จ้างงานออกแบบปรับปรุงพื้นที่ 

หน่วยคัดกรองผู้ปว่ย Pre - 

Admission จ านวน 1 งาน

102,000.00          102,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  เขียวสิรยากร 

102,000.00 บาท

นายณัฐกร  เขียวสิรยากร 

97,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061712 

(09/03/2563)

61 ซ้ือตู้เก็บกุญแจ 200 ดอก สีครีม 13,696.00            13,696.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

13,696.00 บาท

บจก.ดีเฟอร์นิเมท 

13,696.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061715 

(09/03/2563)

62 ซ้ือPressure Bag จ านวน 2 รายการ 19,000.00            19,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจ เอส วชิั่น 

19,000.00 บาท

บจก.เจ เอส วชิั่น 

19,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061716 

(09/03/2563)

13



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

63 ซ้ือ Internal Harddisk 4 TB 

จ านวน 1 ชิ้น

6,634.00             6,634.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไมร่า เทคโนโลยี 

จ ากัด 6,634.00 บาท

บริษทั ไมร่า เทคโนโลยี 

จ ากัด 6,634.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061718 

(09/03/2563)

64 ซ้ือกล้องเทอร์โมสแกนส าหรับคัด

กรองผู้เปน็ไข้ จ านวน 3 เคร่ือง

802,500.00          802,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เทอร์โมสแกน 

802,500.00 บาท

บจก.เทอร์โมสแกน 

802,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061737 

(10/03/2563)

65 ซ้ือบานพบัส าหรับใช้กับตู้เอกสาร 

จ านวน 1 รายการ

2,500.00             2,385.57             วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 2,385.57 บาท

บริษทั เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 2,385.57 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061738 

(10/03/2563)

66 ซ้ืองแฟม้IN-HOUSEREPORTจ านวน

 2 รายการ

20,544.00            20,544.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีบ.ีจ.ี 20,544.00 บาท บจก.บ.ีบ.ีจ.ี 20,544.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061739 

(10/03/2563)

67 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ือง Heat Pump 

และถังเก็บน้ าร้อน Storage Tank 

จ านวน 1 งาน

240,000.00          238,075.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์เบส 238,075.00

 บาท

บจก.ฟอร์เบส 238,075.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061771 

(10/03/2563)

14



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

68 งานร้ือผนังเบาทางเดินระหวา่ง

การเงินและวศิวกรรมเคร่ืองมือแพทย์

 ชั้น 6

19,000.00            18,190.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คล่องชาญวฒันา 

18,190.00 บาท

บจก.คล่องชาญวฒันา 

18,190.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061772 

(10/03/2563)

69 ซ้ือซิลิโคนยาแยวปอ้งกันไฟลาม และ

ฉนวนกันความร้อน จ านวน 2 

รายการ

14,000.00            13,803.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 

ซิสเต็มส์ 13,803.00 บาท

บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 

ซิสเต็มส์ 13,803.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061799 

(10/03/2563)

70 จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ที่

ส านักงานผู้อ านวยการ ชั้น 8 จ านวน

 1 รายการ

13,000.00            12,840.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอทเีอว ี12,840.00 

บาท

บจก.ไอทเีอว ี12,840.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061800 

(10/03/2563)

71 เช่ารถตู้ไป Recruit Campus มข. 2,300.00             2,300.00             วธิเีฉพาะเจาะจง นายอนิรุตย์ วงค์ธาราธคุิณ 

2,300.00 บาท

นายอนิรุตย์ วงค์ธาราธคุิณ 

2,300.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061806 

(10/03/2563)

72 จ้างสอบเทยีบเคร่ืองมือทาง

การแพทย์ จ านวน 18 เคร่ือง

65,056.00            65,056.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญี่ปุ่น) 65,056.00 บาท

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

(ไทย-ญี่ปุ่น) 65,056.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061868 

(11/03/2563)

15



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

73 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Access 

Control และระบบแจ้งเตือนประตู

หนีไฟ จ านวน 1 รายการ

140,000.00          139,100.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิส

เต็มส์ 139,100.00 บาท

บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิส

เต็มส์ 139,100.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061869 

(11/03/2563)

74 ซ้ือเข็มกลัด โลโก้ Homey Service 

Trainer พร้อมกล่องก ามะหยี่ 

จ านวน 1 รายการ

5,500.00             5,243.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คิวต้ี เลเซอร์ โปรดัคท์

 5,243.00 บาท

บจก.คิวต้ี เลเซอร์ โปรดัคท์

 5,243.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061876 

(11/03/2563)

75 ซ้ิอเคร่ืองวดัความดันโลหติชนิดเข็น 6,500.00             6,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

6,500.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

6,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061881 

(12/03/2563)

76 ซ้ือรถเข็นช้อบปิ้ง จ านวน 2 รายการ 5,377.82             5,377.82             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจนบรรเจิด 5,377.82

 บาท

บจก.เจนบรรเจิด 5,377.82

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061905 

(12/03/2563)

77 จ้างบริการเปล่ียนไส้กรอง(รายป)ี 

เคร่ือง ท าน้ าร้อน น้ าเย็น น้ าแข็ง 

และน้ าธรรมดาแบบต้ังพื้น จ านวน 1

 รายการ

6,500.00             6,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ไบรท ์บลู วอเตอร์ 

คอร์ปอเรชั่น 6,500.00 บาท

บจก. ไบรท ์บลู วอเตอร์ 

คอร์ปอเรชั่น 6,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061920 

(12/03/2563)

16



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

78 จัดหาเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 

รายการ

157,102.75          157,102.75 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 

157,102.75 บาท

บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 

157,102.75 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061921 

(12/03/2563)

79 ซ้ือ Cryogen canister ใช้กับเคร่ือง 

Thermage FLX จ านวน 4 กล่อง

26,500.00            25,680.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 25,680.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 25,680.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061922 

(12/03/2563)

80 ซ้ือปกรณ์ส าหรับผสมยา จ านวน 11 

รายการ

5,500.00             5,309.34             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มิท เทคโนโลยี 

5,309.34 บาท

บจก.มิท เทคโนโลยี 

5,309.34 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061924 

(12/03/2563)

81 ซ้ือหน้ากากอนามัยผ้า ใหแ้ก่

บคุลากรภายในโรงพยาบาล จ านวน 

2,000 ชิ้น

100,000.00          98,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คอร์โดมา อินเตอร์

เนชั่นแนล 98,000.00 บาท

บจก.คอร์โดมา อินเตอร์

เนชั่นแนล 98,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061926 

(12/03/2563)

82 จ้างอบรมอัคคีภยัประจ าป ี2563 84,000.00            84,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นาย มนต์สวรรค์ ลาภทว ี

84,000.00 บาท

นาย มนต์สวรรค์ ลาภทว ี

84,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061927 

(12/03/2563)

17



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

83 ซ้ือชุดหลอดไฟ LED LINEAR FLEX 

จ านวน 3 รายการ

15,000.00            14,145.40            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.ไลทต้ิ์ง แอนด์ อีควปิ

เมนท ์14,145.40 บาท

บมจ.ไลทต้ิ์ง แอนด์ อีควปิ

เมนท ์14,145.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061928 

(12/03/2563)

84 จ้างบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

ส าหรับตู้ปฎบิติัการปลอดเชื้อ จ านวน

 1 รายการ

16,050.00            16,050.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟเิชียล อีควปิ

เม้นท ์16,050.00 บาท

บริษทั ออฟฟเิชียล อีควปิ

เม้นท ์16,050.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061929 

(12/03/2563)

85 จ้างบริการซ่อมอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ จ านวน 2 รายการ

2,400.00             2,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย 

2,400.00 บาท

หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย 

2,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061930 

(12/03/2563)

86 จ้างบริการสอบเทยีบเคร่ืองมือทาง

การแพทย์ จ านวน 18 เคร่ือง

27,060.30            27,060.30 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

27,060.30 บาท

บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

27,060.30 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061931 

(12/03/2563)

87 จ้างวเิคราะหคุ์ณภาพน้ า จ านวน 2 

รายการ

150,000.00          132,285.38          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ศูนย์หอ้งปฏบิติัการ

และวจิัย 132,285.38 บาท

บจก.ศูนย์หอ้งปฏบิติัการ

และวจิัย 132,285.38 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061932 

(12/03/2563)

18



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

88 ซ้ืออะไหล่ส าหรับกล้องส่องตรวจ

กระเพาะอาหารและล าไส้พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 กล้อง

450,000.00          450,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 450,000.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 450,000.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100061952 

(13/03/2563)

89 จ้างซ่อมโทรทศัน์ LED ขนาด 43" 9,000.00             9,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 9,000.00 บาท

บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 9,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100061956 

(13/03/2563)

90 ซ้ือขวดยาหยด จ านวน 1,500 ชุด 187,000.00          18,675.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สิริเทรดด้ิง 18,675.00

 บาท

บจก.สิริเทรดด้ิง 18,675.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062000 

(16/03/2563)

91 ซ้ือกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ 99,800.00            99,680.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

99,680.00 บาท

บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

99,680.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062004 

(16/03/2563)

19



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

92 ซ้ือDrive Motor พร้อมติดต้ัง จ านวน

 1 รายการ

14,000.00            13,963.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ากัด

 13963.5 บาท

บริษทั โอลิมเปยีไทย จ ากัด

 13,963.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062007 

(16/03/2563)

93 ซ้ือแทน่อะคริลิคใหค้วามรู้ในการล้าง

มือ

3,900.00             3,852.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สายน้ าทพิย์พลาสติค 

อุตสาหกรรม 3,852.00 บาท

บจก.สายน้ าทพิย์พลาสติค 

อุตสาหกรรม 3,852.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062008 

(16/03/2563)

94 ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ

SHARPFP-J60TA-W จ านวน 3 

เคร่ือง

49,113.00            49,113.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

48,150.00 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

48,150.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062012 

(16/03/2563)

95 จ้างบ ารุงรักษาตู้เย็นควบคุมอุณหภมูิ

 จ านวน 6 เคร่ือง

9,630.00             9,630.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซสท์-เมด 9,630.00 

บาท

บจก.เซสท์-เมด 9,630.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062022 

(16/03/2563)

96 ซ้ือ Intercom จ านวน 2 ชุด 36,594.00            36,594.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 36,594.00 บาท

บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิ

เคชั่น 36,594.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062025 

(16/03/2563)

20



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

97 จ้างแก้ไข Bus Duct ขนาด 2000A 

จ านวน 1 รายการ

90,000.00            85,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ภทัรเมธากิจ 

85,600.00 บาท

บจก.ภทัรเมธากิจ 

85,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062026 

(16/03/2563)

98 ซ้ือไส้กรอง ส าหรับตู้น้ าด่ืม จ านวน 3

 รายการ

53,000.00            63,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

63,000.00 บาท

หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

63,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062066 

(17/03/2563)

99 ซ้ือเคร่ืองอัดเสียง จ าวน 1 รายการ 2,900.00             2,900.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

2,900.00 บาท

บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

2,900.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062079 

(17/03/2563)

100 ซ้ือโทรศัพทม์ือถือ จ านวน 1 รายการ 5,500.00             5,290.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

5,290.00 บาท

บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

5,290.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062082 

(17/03/2563)

101 จ้างบริการสอบเทยีบเคร่ืองมือวดั

เสียง และค่าบริการสอบเทยีบ

เคร่ืองมือวดัฝุ่น จ านวน 2 รายการ

24,973.80            24,973.80            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มาเทอร์โน่ 24,973.80

 บาท

บจก.มาเทอร์โน่ 24,973.80

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062083 

(17/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

102 ซ้ือเก็บกุญแจเซฟดิจิตอล 71 ดอก 

จ านวน 1 รายการ

4,922.00             4,922.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเฟอร์นิเมท 4,922.00

 บาท

บจก.ดีเฟอร์นิเมท 4,494.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062085 

(17/03/2563)

103 ซ้ือ External Harddisk จ านวน 1 

รายการ

1,700.00             1,420.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล 1,420.00 

บาท

บมจ. ซีโอแอล 1,420.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062086 

(17/03/2563)

104 จ้างซ่อมฝ้าเพดานซับเสียงหอ้งพกั

เจ้าหน้าที่ ICU1 จ านวน 1 รายการ

60,000.00            53,928.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีเอ.อินทเีกรชั่น 

53,92800 บาท

บจก.เอส.พ.ีเอ.อินทเีกรชั่น 

53,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062087 

(17/03/2563)

105 ซ้ืออะไหล่ส าหรับอุปกรณ์ทาง ทนัตก

รรมพร้อมเปล่ียน จ านวน 4รายการ

104,135.00          104,135.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 

104,135.00 บาท

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 

104,135.00 บาท

เปน็ผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ จึง

จ าเปน็ต้องซ้ืออะไหล่

และจ้างบ ารุงรักษากับ

ผู้เสนอราคาดังกล่าว

4100062091 

(18/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

106 ซ้ืออุปกรณ์สนันสนุนการปฏบิติังาน

ด้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอน์ 

จ านวน 3 รายการ

50,000.00            45,144.30            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

45,144.30 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

45,036.30 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062152 

(18/03/2563)

107 ซ้ือเก้าอี้สตูลทรงส่ีเหล่ียม จ านวน 6 

ตัว

4,365.50             4,365.50             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเฟอร์นิเมท 4,365.60

 บาท

บจก.ดีเฟอร์นิเมท 4,365.60

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062153 

(18/03/2563)

108 ซ้ือสิทธิใ์นการใช้องค์ประกอบ

ส าหรับจัดท าส่ือประชาสัมพนัธใ์น

รูปแบบต่างๆ ระยะเวลา 1 ปี

7,000.00             6,960.00             วธิเีฉพาะเจาะจง MotionElements 

6,960.00 บาท

MotionElements 

6,960.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062155 

(18/03/2563)

109 ซ้ือกล่องโฟมส าหรับใส่ส่ิงส่งตรวจ 

จ านวน 1 รายการ

3,000.00             2,461.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แฮปปี้มูฟ 2,461.00 

บาท

บจก.แฮปปี้มูฟ 2,461.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062162 

(18/03/2563)

110 ซ้ือโทรศัพทม์ือถือ จ านวน 1 รายการ 9,998.00             9,998.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

9,998.00 บาท

บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

9,800.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062173 

(19/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

111 ซ้ือานอากาศ Mitsubishi รุ่น 

GK-3509 SA

20,400.00            20,400.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ศรีไพบลูย์ อีเล็คทริก 

20,400.00 บาท

บจก. ศรีไพบลูย์ อีเล็คทริก 

20,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062189 

(19/03/2563)

112 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ SIGN OF ANTISEPTIC

 จ านวน 50,000 ดวง

6,000.00             6,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 6,000.00 บาท

บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 4,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062190 

(19/03/2563)

113 ซ้ือถังขยะ 18.5 ลิตร จ านวน 1 

รายการ

99,606.30            99,606.30            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไพโอเนีย อินดัสเตรี

ยล 99,606.30 บาท

บริษทั ไพโอเนีย อินดัสเตรี

ยล 99,606.30 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062195 

(19/03/2563)

114 ซ้ือคูปองจอดรถส าหรับแพทย์ 

จ านวน 1 รายการ

20,000.00            19,260.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 19,260.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 19,260.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062259 

(19/03/2563)

115 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรมหวัใจ

และทรวงอก จ านวน 2 รายการ

135,000.00          135,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

135,000.00 บาท

บจก. ไพรม์ เมดิคอล 

135,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062260 

(19/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

116 ซ้ือผ้าม่านที่ผสมสารต่อต้านเชื้อจุล

ชีพและสปอร์ หอผู้ปว่ยวกิฤต 2 

จ านวน 1 รายการ

9,200.00             9,200.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โอเอซิส เมดิคัล 

เซอร์วสิ 9,200.00 บาท

บจก.โอเอซิส เมดิคัล 

เซอร์วสิ 9,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062261 

(19/03/2563)

117 ซ้ือเคร่ืองพมิพส์ต๊ิกเกอร์พร้อม 

โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด จ านวน 2

 รายการ

32,000.00            31,886.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ดับบลิวทซีี 

คอมพวิเตอร์ จ ากั 

31,886.00 บาท

บริษทั ดับบลิวทซีี 

คอมพวิเตอร์ จ ากั 

31,886.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062262 

(20/03/2563)

118 ซ้ือ Oxygen flowmeter จ านวน 2 

รายการ

148,400.00          148,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อัลฟา่เมด คอร์

ปอเรชั่น 148,400.00 บาท

บจก.อัลฟา่เมด คอร์

ปอเรชั่น 148,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062283 

(20/03/2563)

119 ซ้ือเคร่ืองดูดของเหลวและเสมหะ

ชนิดแรงดูดสูง (Suction) จ านวน 2 

ชุด

130,000.00          130,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อัลฟา่เมด คอร์

ปอเรชั่น 130,000.00 บาท

บจก.อัลฟา่เมด คอร์

ปอเรชั่น 130,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062284 

(20/03/2563)

120 ซ้ือชุดจักรยานออกก าลังมือและแขน

ต้ังพื้น (Therapy movement 

device) จ านวน 1 รายการ

150,000.00          150,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

150,000.00 บาท

บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

145,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062285 

(20/03/2563)

25



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

121 ซ้ืออุปกรณ์คีบจับชิ้นเนื้อ จ านวน 1 

ชิ้น

10,000.00            10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 10,000.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 10,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062286 

(20/03/2563)

122 ซ้ือที่คว่ าจานสแตนเลส 3 ชั้น 2,580.00             2,580.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์

 2,580.00 บาท

บจก. อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์

 2,580.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062316 

(20/03/2563)

123 ซ้ือกระติกส าหรับใส่ส่ิงส่งตรวจ 

จ านวน 1 รายการ

3,000.00             2,942.50 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย

 2,942.50 บาท

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย

 2,942.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062317 

(20/03/2563)

124 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 2 

รายการ

9,100.00             9,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

9,100.00 บาท

บจก. อินเตอร์ เมดิคอล 

9,100.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062318 

(20/03/2563)

125 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 18 รายการ 90,000.00            89,366.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

89,366.40 บาท

บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง 

89,366.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062328 

(20/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

126 ซ้ือตู้ยาและเวชภณัฑ์ชนิดส่ังท าพเิศษ

 จ านวน 2 รายการ

271,780.00          271,780.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คล่องชาญวฒันา 

271,780.00 บาท

บจก.คล่องชาญวฒันา 

270,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062329 

(20/03/2563)

127 ซ้ือเคร่ืองกรองและท าลายเชื้อโรค 

จ านวน 10 เคร่ือง

1,310,750.00        1,310,750.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี

 1,310,750.00 บาท

บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี

 1,310,750.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062334 

(23/03/2563)

128 ซ้ือเทปกาวแรงยึดติดสูง จ านวน 10 

ม้วน

2,086.50             2,086.50             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 2,086.50 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 2,086.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062343 

(23/03/2563)

129 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการ

ใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด า

จ านวน 10 ชิ้น

11,770.00            11,770.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 11,770.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 11,770.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062344 

(23/03/2563)

130 ซ้ือ ก๊อกผสมน้ าร้อน น้ าเย็น แบบต้ัง

พื้น จ านวน 1 รายการ

5,000.00             4,280.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โลหศิลปเ์อนจิเนียร่ิง 

4,280.00 บาท

บจก.โลหศิลปเ์อนจิเนียร่ิง 

4,280.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062355 

(23/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

131 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเตียงรักษาด้วย

เทคนิคการขยับเคล่ือนข้อ จ านวน 1

รายการ

19,975.00            19,975.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 

19,975.00 บาท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

19,300.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100062356 

(23/03/2563)

132 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองผลิต

อากาศอดัทางการแพทยพ์ร้อม

เปล่ียนจ านวน 3 รายการ

61,632.00          61,632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเอสซีจ ีอนิเตอร์

โปร (เอเชีย) 61,632.00 

บาท

บจก.เอเอสซีจ ีอนิเตอร์

โปร (เอเชีย) 58,550.40 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062368 

(23/03/2563)

133 ซ้ืออะไหล่ส าหรับตู้น้ าด่ืม จ านวน 

3 รายการ

15,000.00          12,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

12,200.00 บาท

หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

12,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062380 

(23/03/2563)

134 ซ้ือกอ๊กอา่งล้างหน้าผสม 40,000.00          37,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 37,600.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 37,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062381 

(23/03/2563)

135 ซ้ือ Booster อปุกรณ์ขยาย

สัญญาณโทรทัศน์

15,000.00          14,873.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 

14,873.00 บาท

บจก.วงศ์กจิมั่น 

14,873.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062382 

(23/03/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

136 จา้งจดัซุ้มรดน้ าพระพทุธรูป

ดอกไม้สด จ านวน 1 งาน

20,000.00          20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายยทุธนา กองทรัพย ์

20,000.00 บาท

นายยทุธนา กองทรัพย ์

20,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062385 

(25/03/2563)

137 จา้งบริการซ่อมอปุกรณ์ทางการ

แพทย ์จ านวน 26 รายการ

30,259.60          30,259.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

30,259.00 บาท

บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

30,259.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062387 

(23/03/2563)

138 ซ้ือผ้าหมึก 300.00              244.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล 244.00 

บาท

บมจ. ซีโอแอล 244.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062388 

(23/03/2563)

139 ซ้ือExternal Hard disk จ านวน 1

 อนั

4,150.00           4,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

 4,150.00 บาท

บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

 4,150.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062429 

(24/03/2563)

140 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์

ปริมาณกา๊ซไนตริกออกไซด์และ

ไนโตรเจนพร้อมเปล่ียน จ านวน 1

 รายการ

93,000.00          93,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สเปซเมด 93,000.00

 บาท

บจก.สเปซเมด 90,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062472 

(24/03/2563)

29



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

141 ซ้ือล าโพง Jabra Speak 410 MS

 จ านวน 1 รายการ

59,000.00          58,935.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. อาร์ ที บี เทคโนโลยี

 58,935.60 บาท

บจก. อาร์ ที บี เทคโนโลยี

 58,935.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062479 

(24/03/2563)

142 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุม

การให้อาหารเหลวทางสายยาง

อตัโนมัติพร้อมเปล่ียน จ านวน 3 

รายการ

5,350.00           5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทยภ์ัณฑ์ 

5,350.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทยภ์ัณฑ์ 

5,350.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062482 

(24/03/2563)

143 จา้งบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองท าความร้อนให้กบัละอองน้ า

 จ านวน 2 รายการ

7,500.00           7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ไทคูณ เมดิคอล 

7,500.00 บาท

บจก. ไทคูณ เมดิคอล 

7,125.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062537 

(25/03/2563)

144 ซ้ือหลอดไฟ XENON ส าหรับชุด

ส่องกล้องตรวจภายในระบบ

ทางเดินอาหาร จ านวน 5 ชิ้น

149,800.00        149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คียแ์มน อนิเตอร์

เนชั่นแนล 149,800.00 

บาท

บจก.คียแ์มน อนิเตอร์

เนชั่นแนล 149,800.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062539 

(25/03/2563)

30



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

145 จา้งบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

ตู้เยน็ควบคุมอณุหภูมิ จ านวน 1 

เคร่ือง

1,765.50           1,765.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เซสท์-เมด 1,765.50

 บาท

บจก.เซสท์-เมด 1,765.50

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062561 

(25/03/2563)

146 ซ้ืออะไหล่และอปุกรณ์ส าหรับ

ระบบบ่อน้ าพพุร้อมเปล่ียน 

จ านวน 3 รายการ

132,000.00        131,634.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)

 131,634.08 บาท

บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)

 131,634.08 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062573 

(25/03/2563)

147 ซ้ือตะกร้าพลาสติกจ านวน 1 

รายการ

1,000.00           770.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

770.40 บาท

บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

770.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062582 

(26/03/2563)

148 จา้งบริการปรับสภาพน้ าใสส าหรับ

ธาราบ าบัด จ านวน 1 งาน

3,210.00           3,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)

 3,210.00 บาท

บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)

 3,210.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062583 

(26/03/2563)

31



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

149 ซ้ือชุดอปุกรณ์ส่งเสริมการฝึกกลืน

ส าหรับผู้ป่วยทีม่ีปัญหาด้านการ

กลืน (Mini vibrator) จ านวน 4 

ชุด

39,500.00          22,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อสีต์ เอเซีย 22,360.00 

บาท

บจก.ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อสีต์ เอเซีย 20,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062590 

(26/03/2563)

150 ซ้ือเขม็กลัด (Safety Pins) จ านวน

 2 รายการ

900.00              834.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

834.60 บาท

บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

834.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062592 

(26/03/2563)

151 ซ้ือEpson ERC28 Compatible 

Ribbon Cartridge จ านวน 24 

ตลับ

4,400.00           4,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พเีอน็เอน็ เมดิคอล 

4,320.00 บาท

บจก.พเีอน็เอน็ เมดิคอล 

4,320.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062593 

(26/03/2563)

152 ซ้ือถงัแช่ของและกล่องพลาสติก 

จ านวน 2 รายการ

1,845.00           1,845.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 1,845.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 1,845.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062594 

(26/03/2563)

153 ซ้ือตลับหมึกพมิพ ์จ านวน 3 

รายการ

35,074.60          35,074.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์

ปอเรชั่น 35,074.60 บาท

บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์

ปอเรชั่น 35,074.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062596 

(26/03/2563)

32



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

154 ซ้ือสายสัญญาณ จ านวน 6 รายการ 21,587.25          21,587.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวซี แอนด์ เอม็

 กรุ๊ป 21,587.25 บาท

บจก.ดับบลิวซี แอนด์ เอม็

 กรุ๊ป 21,191.35 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062597 

(26/03/2563)

155 ซ้ืออปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2

 รายการ

41,200.00          41,141.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อเมริกาน่า 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

34,641.25 บาท

บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

 6,500.00 บาท

บจก.อเมริกาน่า 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

34,641.25 บาท

บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย)

 6,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062603 

(26/03/2563)

4100062604 

(26/03/2563)

156 จา้งบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

ส าหรับตู้ปฎิบัติการปลอดเชื้อ 

จ านวน 2 รายการ

93,090.00          93,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟเีชียล อคีวิป

เม้นท์ 93,090.00 บาท

บจก.ออฟฟเีชียล อคีวิป

เม้นท์ 93,090.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062608 

(26/03/2563)

157 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองท าให้

ร่างกายอบอุ่นด้วยลมร้อน จ านวน

 40 ชิ้น

3,338.40           3,338.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สานกจิ 3,338.40 

บาท

บจก.สานกจิ 3,338.40 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062610 

(26/03/2563)

33



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

158 จา้งบริการซ่อมฐาน Foot Switch

 2 step พร้อมสายส าหรับชุด

โปรแกรมจดัเกบ็ขอ้มูลส่องกล้อง

เอน็โดสมาร์ท จ านวน 1 งาน

7,490.00           7,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไกเนติค เอม็เอม็เอส 

เอน็เตอร์ไพ 7,490.00 

บาท

บจก.ไกเนติค เอม็เอม็เอส 

เอน็เตอร์ไพ 7,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062618 

(26/03/2563)

159 ซ้ือวัสดุงานช่าง จ านวน 8 รายการ 45,000.00          44,616.86 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

2,268.40 บาท

บจก.สานกจิ 42,348.46 

บาท

บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

2,268.40 บาท

บจก.สานกจิ 42,348.46 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062621 

(26/03/2563)

4100062622 

(26/03/2563)

160 ซ้ือSmart TV ขนาด 43 นิ้ว 

จ านวน 1 รายการ

101,100.00        101,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 101,100.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 101,100.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062629 

(26/03/2563)

161 จา้งเปล่ียนอะไหล่ทดแทนและ

อปุกรณ์ของระบบบ่อน้ า จ านวน 

19 รายการ

310,000.00        309,873.07 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)

 309,873.07 บาท

บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)

 279,851.01 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062630 

(26/03/2563)

34



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

162 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ จ านวน 2 รายการ 25,000.00          24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพรดิวส์ลาเบล 

แอนด์ ริบบอน 

24,000.00 บาท

บจก.โพรดิวส์ลาเบล 

แอนด์ ริบบอน 

24,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062663 

(27/03/2563)

163 จา้งบริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจ

วิเคราะห์น้ า และค่าบริการสอบ

เทียบเคร่ืองมือวัดแสง จ านวน 2 

รายการ

17,500.00          17,227.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.มาเทอร์โน่ 

17,227.00 บาท

บจก.มาเทอร์โน่ 

17,227.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062664 

(27/03/2563)

164 ซ้ือเคร่ืองวัดความดันตาแบบพกพา

 (Portable tonometer) จ านวน

 1ชุด

250,000.00        250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. อาฟต้า เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย 

250,000.00 บาท

บจก. อาฟต้า เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย 

225,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062665 

(27/03/2563)

165 ซ้ือเคร่ืองดึงคอ และหลังอตัโนมัติ

พร้อมเตียงไฟฟา้แบบปรับระดับได้

 (Traction) จ านวน 1 ชุด

500,000.00        480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยแูฟม คลีนิค 

480,000.00 บาท

บจก.ยแูฟม คลีนิค 

357,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062666 

(27/03/2563)

35



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

166 ซ้ือจอกรองแสง จ านวน 1 แผ่น 1,498.00           1,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอม็ บี เอ อนิเตอร์

เนชั่นแนล 1,498.00 บาท

บจก.เอม็ บี เอ อนิเตอร์

เนชั่นแนล 1,498.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062670 

(27/03/2563)

167 ซ้ือMaintenance oil จ านวน 6 

แกลลอน

30,000.00          30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอม็มีเน้นซ์ 

30,000.00 บาท

หจก.เอม็มีเน้นซ์ 

30,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062671 

(27/03/2563)

168 ซ้ือหมวกผ้าโทเร หนาสีเขยีวตอง 

No.1 พร้อมสกรีนโลโก ้SiPH 

ด้านขา้งหมวก จ านวน 5,000 ใบ

250,000.00        250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รัตนาแอพ็แพเร็ล 

แคร์ 250,000.00 บาท

บจก.รัตนาแอพ็แพเร็ล 

แคร์ 250,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062672 

(27/03/2563)

169 จา้งบริการซ่อมอปุกรณ์ทางการ

แพทย ์จ านวน 2 รายการ

500,000.00        374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซี.ซี.ออโตพาร์ท 

374,500.00 บาท

บจก.ซี.ซี.ออโตพาร์ท 

373,644.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062675 

(27/03/2563)

170 ซ้ือแผ่นรองนอนส าหรับเตียงผู้ป่วย

 จ านวน 2 ชิ้น

11,449.00          11,449.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 11,449.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 10,700.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062676 

(27/03/2563)

36



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

171 ซ้ือแผ่นป้ายอะคริลิคต้ังโต๊ะ พร้อม

แท่นเสียบ จ านวน 4 ชุด

3,000.00           25,685.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจษฎา อาครีลิค โดย

นายเจษฎา แว่น 

25,685.00 บาท

ร้านเจษฎา อาครีลิค โดย

นายเจษฎา แว่น 

2,568.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062683 

(27/03/2563)

172 จา้งดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองผลิตน้ า

เยน็ และเคร่ืองส่งลมเยน็ส าหรับ

เคร่ือง MRI จ านวน 1 รายการ

345,000.00        342,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แคเรียร์ (ประเทศ

ไทย) 342,400.00 บาท

บจก.แคเรียร์ (ประเทศ

ไทย) 342,400.02 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062684 

(27/03/2563)

173 ซ้ือบัตร Mifare จ านวน 1 รายการ 5,000.00           5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บี.แอล.ที.แอสโซซิ

เอทส์ 5,000.00 บาท

บจก.บี.แอล.ที.แอสโซซิ

เอทส์ 5,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062685 

(27/03/2563)

174 ซ้ือถา่น 4 A จ านวน 12 กอ้น 700.00              700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอร่ี 700.00 บาท

หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอร่ี 660.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062696 

(30/03/2563)

175 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ส าหรับคัดกรองผู้ป่วย

 จ านวน 4 รายการ

87,200.00          87,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 87,200.00 

บาท

หจก.ภาสิน 87,200.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062697 

(30/03/2563)

37



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

176 ซ้ือโช๊คประตูแบบฝังพืน้ จ านวน 1

 รายการ

300,000.00        276,060.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) 276,060.00 บาท

บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) 276,060.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062701 

(30/03/2563)

177 ซ้ือตลับยา จ านวน 7 รายการ 42,693.00          42,693.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เจริญแสงฮวด 

42,693.00 บาท

บจก.เจริญแสงฮวด 

42,693.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062704 

(30/03/2563)

178 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองท าให้

ร่างกายอบอุ่นด้วยลมร้อน จ านวน

 1 ชิ้น

4,708.00           4,708.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 4,708.00 

บาท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 4,708.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062712 

(30/03/2563)

179 ซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 รายการ 1,578.25           1,578.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พนัธวณิช 1,578.25

 บาท

บจก.พนัธวณิช 1,578.25

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062713 

(30/03/2563)

180 ซ้ือกล่องเอนกประสงค์ 40 ช่อง 

จ านวน 60 ใบ

17,700.00          17,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ปณชัย 17,700.00

 บาท

ร้าน ส.ปณชัย 17,400.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062714 

(30/03/2563)

38



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

181 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 

รายการ

34,775.00          34,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บี.บี.จ.ี 34,775.00 

บาท

บจก.บี.บี.จ.ี 34,775.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062715 

(30/03/2563)

182 ซ้ือเคร่ืองดูดเสมหะและน้ าลาย

แบบติดผนัง จ านวน 1รายการ

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

อนิเตอร์โพรดักส์ 

2,200.00 บาท

บจก. เอส.เอม็.เจ. 

อนิเตอร์โพรดักส์ 

2,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062716 

(27/03/2563)

183 ซ้ือน้ ายาล้างท าความสะอาด

เคร่ืองมือแพทย ์จ านวน 2 รายการ

39,600.00          39,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง 

(1992) 39,600.00 บาท

บจก.น าวิวัฒน์การช่าง 

(1992) 39,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062717 

(30/03/2563)

184 ซ้ือสติกเกอร์ผู้ป่วยมีประวัติแพย้า

จ านวน 10,000 ดวง

4,500.00           4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 4,500.00 บาท หจก.ภาสิน 4,500.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062719 

(30/03/2563)

185 ซ้ือเคร่ืองฆ่าเชื้อและก าจดักล่ิน 

ชนิดไม่ใช้แผ่นกรองพร้อมระบบ

โอโซนในถงั จ านวน 1 รายการ

79,180.00          79,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เจ คอมไบน 

จ ากดั 79,180.00 บาท

บริษัท ซี เจ คอมไบน 

จ ากดั 79,180.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062743 

(30/03/2563)

39



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

186 ซ้ือกระดาษวัดค่ากรดเบสของ

ของเหลว จ านวน 6 กล่อง

3,150.00           3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

ออ้มน้อย 3,150.00 บาท

ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

ออ้มน้อย 3,150.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062746 

(30/03/2563)

187 ซ้ือตู้ล้ินชัก จ านวน 4 รายการ 14,044.80          14,044.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่

มอลล์ 14,044.80 บาท

บจก. อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่

มอลล์ 14,044.80 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062759 

(30/03/2563)

188 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองท าให้

ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ าพร้อม

เปล่ียน จ านวน 3 รายกา

14,535.95          14,535.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทัชนาวเออร์ (ไทย

แลนด์) 14,535.95 บาท

บจก.ทัชนาวเออร์ (ไทย

แลนด์) 14,535.95 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062771 

(31/03/2563)

189 ซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน

 1 รายการ

63,000.00          63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 

63,000.00 บาท

บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์ 

54,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062773 

(31/03/2563)

190 ซ้ือชุดทดสอบโพลาร์ในน้ ามัน 

จ านวน 1 ชุด

900.00              898.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยแูอนด์วี โฮลด้ิง 

(ไทยแลนด์) 898.80 บาท

บจก.ยแูอนด์วี โฮลด้ิง 

(ไทยแลนด์) 898.80 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062774 

(31/03/2563)

40



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

191 ซ้ือทีว่างสบู ่จ านวน 1 รายการ 8,000.00           7,789.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 7,789.60 

บาท

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 7,789.60 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062775 

(31/03/2563)

192 ซ้ือแผ่นโอโซน จ านวน 1 รายการ 65,805.00          65,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คีธ แอนด์ คิม คอน

เซ็ปส์ 65,805.00 บาท

บจก.คีธ แอนด์ คิม คอน

เซ็ปส์ 65,805.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062778 

(31/03/2563)

193 ซ้ือถงัขยะเท้าเหยยีบ 42 ลิตร 

จ านวน 1 รายการ

81,855.00          81,855.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซัน ควอลิต้ี อนิดัสท

รีส์ 81,855.00 บาท

บจก.ซัน ควอลิต้ี อนิดัสท

รีส์ 81,855.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062779 

(31/03/2563)

194 ซ้ือ ปุม่กดเปิดประตูอตัโนมัติ ชนิด

ไร้สาย จ านวน 1 รายการ

7,000.00           6,020.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บี.แอล.ที.แอสโซซิ

เอทส์ 6,020.00 บาท

บจก.บี.แอล.ที.แอสโซซิ

เอทส์ 6,020.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062829 

(31/03/2563)

195 ซ้ือวัสดุงานช่าง จ านวน 4 รายการ 99,000.00          98,857.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. อสัซ่า อะบลอย 

(ประเทศไทย) 98,857.30

 บาท

บจก. อสัซ่า อะบลอย 

(ประเทศไทย) 98,857.30

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100062842 

(31/03/2563)

41



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

196 ซ้ือวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย 

(เคร่ืองด่ืมมอลต์รสช็อกโกแลต 3 

in 1 ซอง)จ านวน 1 รายการ

1,200,000.00      1,195,200.00 วิธีคัดเลือก บจก.เจ ไอ เอส เทรดด้ิง 

1,195,200.00 บาท

ร้านเจริญพาณิชย ์

1,800,000.00 บาท

บจก.เจ ไอ เอส เทรดด้ิง 

1,188,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3000002346 

(09/03/2563)

197 ซ้ือถงุซิปแบบมีกระเป๋าหน้า

สกรีนโลโก ้จ านวน 1 รายการ

300,000.00        300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซีพพีเีอน็ โปรดักส์ 

300,000.00 บาท

บจก.ซีพพีเีอน็ โปรดักส์ 

300,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3000002350 

(13/03/2563)

198 ซ้ือวัสดุใช้งานร่วมกบัเคร่ืองกลึง

วัสดุเซรามิกส าหรับบูรณะฟนั 

จ านวน 23 รายการ

356,512.77        356,512.77 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พ.ีที.เด็นทัล ซัพ

พลายส์ 356,512.77 บาท

บจก.พ.ีที.เด็นทัล ซัพ

พลายส์ 325,295.52 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3000002353 

(20/03/2563)

199 ซ้ือชุดกาวน์ชุดปฏิบัติงานผ้าสีและ

ชุดปฏิบัติการศูนยผู้์ป่วยฉกุเฉนิ 

จ านวน 1 หมวด

5,200,000.00      2,416,702.00      วิธีคัดเลือก บจก.เพาเวอร์ นาว 

2,416,702.00 บาท

ร้านมหิธรพฒัน์ : ไม่ยื่น

เสนอราคา

บจก.เพาเวอร์ นาว 

2,416,702.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3200000306 

(06/03/2563)

42



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

200 จา้งบ ารุงรักษาระบบนิวมาติกส์

ทิวป์ รับส่งส่ิงส่งตรวจทางการ

แพทย ์จ านวน 1 รายการ

1,600,000.00      1,598,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมเปียไทย 

จ ากดั 1,598,580.00 บาท

บริษัท โอลิมเปียไทย 

จ ากดั 1,598,580.00 บาท

เป็นผู้แทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ จงึ

จ าเป็นต้องซ้ืออะไหล่

และจา้งบ ารุงรักษา

กบัผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

3200000307 

(12/03/2563)

201 เช่าเคร่ืองเลเซอร์ส าหรับผ่าตัด

ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 

10 คร้ัง

250,000.00        250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 

250,000.00 บาท

บจก.ตะวันแม็คไวสซ์ 

250,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3200000308 

(25/03/2563)

202 ซ้ือวัสดุใช้งานร่วมกบัเคร่ืองกลึง

วัสดุเซรามิกส าหรับบูรณะฟนั 

(ScanPost) จ านวน 4 รายการ

31,200.00          31,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เดนท์สพลาย ซิโรน่า

 31,200.00 บาท

บจก.เดนท์สพลาย ซิโรน่า

 31,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001056 

(11/03/2563)

203 ซ้ือเคร่ืองมือร้ือถอนรากฟนัเทียม 

(Fixture remover screw) 

จ านวน 10 ตัว

25,000.00          25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. นีโอไบโอเทค 

(ประเทศไทย) 25,000.00

 บาท

บจก. นีโอไบโอเทค 

(ประเทศไทย) 23,500.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001057 

(13/03/2563)

43



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

204 ซ้ือเขม็ขยายคลองรากฟนัแหวนใช้

ร่วมกบัการบูรณะฟนัและวัสดุ

ส าหรับขดัแต่งคอมโพสิตหรือคอม

โพเมอร์จ านวน 7 รายการ

79,822.00          79,822.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 79,822.00

 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 79,822.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001058 

(13/03/2563)

205 ซ้ือหลอดดูดน้ าลาย (High power

 suction) จ านวน 50 ชิ้น

34,000.00          34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไดรว์ เด็นทัล่ อนิ

คอร์ปอเรชั่น 34,000.00 

บาท

บจก.ไดรว์ เด็นทัล่ อนิ

คอร์ปอเรชั่น 30,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001059 

(16/03/2563)

206 ซ้ือปลายทิปส าหรับตัดและให้

ความร้อน (Fine Buchanan 

plugger) จ านวน 5 รายการ

31,499.79          31,499.79 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 31,499.79

 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 31,499.79

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001061 

(20/03/2563)

207 ซ้ือTip Guard จ านวน 6 รายการ 300,000.00        249,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ฟวิเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลาย 249,300.00 

บาท

บจก. ฟวิเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลาย 249,300.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001067 

(31/03/2563)

44



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน มนีำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่7 เมษำยน 2563

208 ซ้ือกระดาษบันทึกทางการแพทย ์

จ านวน 4 รายการ

293,030.00        293,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ออมนิเมด 

293,030.00 บาท

บจก. ออมนิเมด 

293,030.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001068 

(31/03/2563)

209 เช่าเคร่ืองเลเซอร์ จ านวน 4 

รายการ

415,000.00        415,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โนวีเมด 415,000.00

 บาท

บจก.โนวีเมด 415,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000022 

(02/03/2563)

210 เช่าเคร่ืองจี้พลาสม่าส าหรับการ

ผ่าตัดในงานหู คอ จมูกและห้าม

เลือด จ านวน 60 คร้ัง

240,000.00        240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บิซิคอม 240,000.00

 บาท

บจก.บิซิคอม 240,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000023 

(20/03/2563)
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