
ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 รายงานการจา้งงานปรับปรุงพื้นที่ห้องผ้า 

(ห้องสต๊อก L2) จ านวน 1 งาน

220,000.00       211,723.62           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.คล่องชาญวฒันา   180,000 บาท  บจก.คล่องชาญวฒันา   180,000 บาท พิจารณาจากเกณฑ์ราคา 8/10/2561

2 รายงานการจา้งงานปรับปรุงพื้นที่ห้องผ่าตัด

 (OR Minor) ชัน้ 3 จ านวน 1 งาน

800,000.00       800,000.00           วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

 บจก.คล่องชาญวฒันา   710,000 บาท

เสนอราคารายเดียว

 บจก.คล่องชาญวฒันา   710,000 บาท เกณฑ์ราคา 8/10/2561

3 รายงานการซ้ือชุดควบคุมการลงทะเบียน 

และชุดควบคุมการเชือ่มต่อข้อมูล (ระบบ

T-Doc) ส าหรับเคร่ืองอบฆ่าเชือ้ Sterrad 

จ านวน 1 ชุด

308,000.00       280,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)   260,000 บาท  บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)   260,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 19/10/2561

4 รายงานการซ้ือT-Doc Software License

 และ T-Doc Hardware จ านวน 4 รายการ

530,000.00       514,670.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)   506,679 บาท  บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)   506,679 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 19/10/2561

5 รายงานการจา้งงานจา้งเหมาทาสีเส้น

จราจรและติดต้ังยางหุ้มกันกระแทกสะท้อน

แสงภายในลานจอดรถและถนนรอบอาคาร

830,000.00       826,435.00           วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

 บจก.แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์   780,000 บาท

บริษัท สยามทราฟฟิค จ ากัด 823,688.14 บาท

 บจก.แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์   780,000 บาท เกณฑ์ราคา 19/10/2561

6 รายงานการจา้งงานติดต้ังระบบ Access 

Controlกล่องครอบตู้เย็นเก็บยา และตู้ยา

เสพติด จ านวน 33 ชุด

400,000.00       367,224.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.พีทีเจ เทคโนโลยี ่  331,914 บาท  บจก.พีทีเจ เทคโนโลยี ่  331,914 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

31/10/2561

7 ชุดตะกัว่ป้องกันรังสีและฉากกันรังสี จ านวน

 3 รายการรายงานการซ้ือ

362,000.00       334,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เจริญพลัส เฮลท์แคร์   300,000 บาท  บจก.เจริญพลัส เฮลท์แคร์   300,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 31/10/2561

8 รายงานการซ้ือของรางวลั (เพิ่มเติม) เพื่อใช้

ในกิจกรรมพัฒนา Core Competency 

Integrity and Professional Expertise

3,600.00           3,500.40               วธิเีฉพาะเจาะจง  คุณกรรณิการ์ คงทอง   3,500 บาท  คุณกรรณิการ์ คงทอง   3,500 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

5/10/2561

9 รายงานการซ้ือเคร่ืองให้ออกซิเจนผสม

อากาศอัตราการไหลสูง จ านวน 1 เคร่ือง 

โดยการแลกเปล่ียน ด้วยวธิกีาร

เฉพาะเจาะจง

38,000.00         38,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไพส์ซีส เมดิคอล   38,000 บาท  บจก.ไพส์ซีส เมดิคอล   38,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 5/10/2561

10 รายงานการจา้งงานซ่อมแซมเก้าอีห้วาย

พร้อมท าสีใหม่

160,000.00       160,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.คล่องชาญวฒันา   160,000 บาท  บจก.คล่องชาญวฒันา   160,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

5/10/2561

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ
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จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

11 รายงานการซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Barcode 

ZEBRA Printer ZT230 และ เคร่ืองพิมพ์ 

Barcode ZEBRAPrinter GK420T จ านวน

 2 รายการ

105,000.00       104,111.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชัน่ แอนด   

104,111 บาท

 บจก.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชัน่ แอนด   104,111 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

5/10/2561

12 รายงานการจา้งผู้ช่วยจดังานสัมมนา 

"ครอบครัวห่วงใย เข้าใจเบาหวาน"

300,000.00       300,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.มีเดีย แม็กเน็ท   298,958 บาท  บจก.มีเดีย แม็กเน็ท   298,958 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 5/10/2561

13 รายงานการซ้ือขวดแก้วสีชา 15 มล.  ชนิด

เกลียว 528 ชุด

4,000.00           3,564.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สิริเทรดด้ิง   3,564 บาท  บจก.สิริเทรดด้ิง   3,564 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 8/10/2561

14 รายงานการจา้งงานติดต้ังระบบเสียงและ

ล าโพงติดผนังพร้อมชุดอุปกรณ์

40,000.00         36,872.20             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไอทีเอว ี  19,730.8 บาท  บจก.ไอทีเอว ี  19,730.8 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

8/10/2561

15 รายงานการจา้งงานติดต้ังระบบเสียงและ

ล าโพงติดผนังพร้อมชุดอุปกรณ์

40,000.00         36,872.20             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เทอร์มินอล โซลูชัน่   12,775.8 บาท  บจก.เทอร์มินอล โซลูชัน่   12,775.8 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

8/10/2561

16 รายงานการซ้ืออุปกรณ์เชือ่มปิดเส้นเลือด

ส าหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จ านวน 3 รายการ 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

140,000.00       140,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. นิว ไลฟ์เมด   140,000 บาท  บจก. นิว ไลฟ์เมด   140,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 8/10/2561

17 รายงานการซ้ือเก้าอีท้รงสูงมีพนักพิง 

สามารถปรับระดับได้ จ านวน 2 รายการ

7,000.00           6,206.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์   6,206 บาท  บจก.ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์   6,206 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

11/10/2561

18 รายงานการซ้ือ DESICCANT AIR DRYER 

SERVICE KIT ส าหรับระบบจา่ยกลาง

อากาศอัด และระบบจา่ยกลางอากาศอัด

แรงดันสูง จ านวน 4 ชุด

222,560.00       222,560.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอเอสซีจ ีอินเตอร์โปร (เอเชีย)   203,300 

บาท

 บจก.เอเอสซีจ ีอินเตอร์โปร (เอเชีย)   203,300 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 12/10/2561

19 รายงานการจา้งงานแก้ไข Plug in Bus 

duct

85,000.00         85,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ภัทรเมธากิจ   85,000 บาท  บจก.ภัทรเมธากิจ   85,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

12/10/2561

20 สายพาน V-Beltรายงานการซ้ือ 11,000.00         10,700.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์   10,700 บาท  บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์   10,700 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

12/10/2561

21 รายงานการซ้ือวสัดุสวสัดิการนักกีฬา งาน

กีฬาสีประจ าปี 2561 จ านวน 6 รายการ

20,000.00         14,856.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต   14,406 บาท  บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต   14,406 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

12/10/2561

22 รายงานการจา้งหนังสือรายงานผลส ารวจ

อัตราค่าจา้งและสวสัดิการ (SalarySurvey)

 ประจ าปี 2561/2562 จ านวน 1 รายการ

7,000.00           6,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอช อาร์ เซ็นเตอร์   6,000 บาท  บจก.เอช อาร์ เซ็นเตอร์   6,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 12/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ
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วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ
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วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

23 กระติกน้ าร้อน จ านวน 1 เคร่ืองรายงาน

การซ้ือ

1,200.00           1,200.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   1,120 บาท  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   1,120 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 16/10/2561

24 จานรองไมโครเวฟ จ านวน 1 อันรายงาน

การซ้ือ

300.00             300.00                 วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เอ.พี. ฟอร์เอเวอร์   250 บาท  บจก. เอ.พี. ฟอร์เอเวอร์   250 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 16/10/2561

25 รายงานการจา้งการเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง 

Scanner จ านวน 1 รายการ

330,000.00       330,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.คอนเซ็ปท์ โซลูชัน่ส์   308,160 บาท  บจก.คอนเซ็ปท์ โซลูชัน่ส์   308,160 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 16/10/2561

26 รายงานการจา้งผู้จดัท าวดิีทัศน์การปฏิบัติ

ตัวส าหรับผู้เข้ารับบริการที่หอผู้ป่วยใน SiPH

300,000.00       300,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอ็นดอร์ฟิน โพสต์ โปรดักชัน่   298,958 

บาท

 บจก.เอ็นดอร์ฟิน โพสต์ โปรดักชัน่   298,958 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16/10/2561

27 รายงานการซ้ือจดัหาถุงมือเคลือบ Nitrile 

จ านวน 1 รายการ

6,000.00           5,874.30               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   5,874.3 บาท  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   5,874.3 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16/10/2561

28 รายงานการจา้งซ่อมตู้กดน้ าด่ืม Coway 4,700.00           4,700.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เออาร์พี เฮ้าส์แวร์   4,700 บาท  หจก.เออาร์พี เฮ้าส์แวร์   4,700 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 16/10/2561

29 รายงานการซ้ือค่าบริการสมาชิก"ศูนย์

พัฒนากลยุทธ"์

1,605.00           1,605.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ศูนย์พัฒนากลยุทธท์างธรุกิจ   1,605 บาท  บจก.ศูนย์พัฒนากลยุทธท์างธรุกิจ   1,605 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 16/10/2561

30 รายงานการซ้ือค่าบริการสมาชิก "ธรรมนิติ" 1,800.00           1,800.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ธรรมนิติ เพรส   1,800 บาท  บจก.ธรรมนิติ เพรส   1,800 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 16/10/2561

31 รายงานการซ้ือPoleClamp With Tray 

135 ส าหรับเคร่ืองควบคุมการให้

สารละลายทางหลอดเลือดด าจ านวน 10 ชิน้

11,770.00         11,770.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   10,004.5 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   10,004.5 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 17/10/2561

32 รายงานการซ้ืออ่างบ้วนปากแบบแก้ว

ส าหรับ ยูนิตทันตกรรม จ านวน 1 ชิน้

15,408.00         15,408.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ธเนศพัฒนา   14,500 บาท  บจก.ธเนศพัฒนา   14,500 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 17/10/2561

33 รายงานการซ้ือ FGOsensor replace kit 

ส าหรับเคร่ืองวเิคราะห์ปริมาณก๊าซไนตริกอ

อกไซด์และไนโตรเจน จ านวน 1 ชุด

88,000.00         88,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สเปซเมด   83,000 บาท  บจก.สเปซเมด   83,000 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 17/10/2561

34 รายงานการจา้งบริการซ่อมอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ จ านวน 43 ชิน้

18,425.40         18,425.40             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โปรเกรท เมดิคอล   18,425.4 บาท  บจก.โปรเกรท เมดิคอล   18,425.4 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 17/10/2561

35 รายงานการซ้ือSwitching Power Supply 15,000.00         14,766.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   14,766 บาท  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   14,766 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

17/10/2561

36 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาระบบงาน 

Employee Self Service System (ระบบ

 ESS) จ านวน1 ราย

75,400.00         53,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไพแล็บ สตูดิโอ   53,500 บาท  บจก.ไพแล็บ สตูดิโอ   53,500 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 18/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

37 รายงานการซ้ือซ้ือถุงซิป จ านวน 2 รายการ 8,000.00           7,490.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ซุปเปอร์กร๊ิพ   7,490 บาท  บจก.ซุปเปอร์กร๊ิพ   7,490 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

18/10/2561

38 โช๊คประตูบานเล่ือนรายงานการซ้ือ 2,500.00           2,247.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   2,247 บาท  บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   2,247 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

18/10/2561

39 รายงานการจา้งงานวเิคราะห์คุณภาพน้ า 

RO ศูนย์ทันตกรรม

8,400.00           8,400.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา   

8,400 บาท

 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา   8,400 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 18/10/2561

40 รายงานการซ้ือ 30DPSB ATS 

CYLINDRICAL CUFF ส าหรับเคร่ืองรัดห้าม

เลือดอัตโนมัติ จ านวน 1ชิน้

22,000.00         21,025.50             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา   7,420.45 บาท  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา   7,420.45 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

18/10/2561

41 รายงานการซ้ือขวดกันล้น (Overflow 

Safety Traps)ส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะและ

น้ าลายแบบติดผนัง จ านวน 1 ชุด

2,200.00           2,200.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์   2,200 บาท  บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์   2,200 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 18/10/2561

42 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็กชนิด

เคล่ือนที่ได้ จ านวน 1 เคร่ือง

5,885.00           5,885.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เอสเอ็มเคท(ีประเทศไทย)   5,885 บาท  บจก. เอสเอ็มเคท(ีประเทศไทย)   5,885 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 18/10/2561

43 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1

เคร่ือง

6,955.00           6,955.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เซสท-์เมด   6,955 บาท  บจก.เซสท-์เมด   6,955 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 18/10/2561

44 รายงานการจา้งบริการสอบเทียบเคร่ืองวดั

อุณหภูมิและความชืน้แบบดิจติอล จ านวน 

7 เคร่ือง

8,453.00           8,453.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชัน่   8,025 บาท  บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชัน่   8,025 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 18/10/2561

45 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่เคร่ืองผลิตอากาศอัดแรงดันสูง

จ านวน 2 รายการ

47,080.00         47,080.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์   47,080 

บาท

 บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์   47,080 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 18/10/2561

46 รายงานการซ้ือสต๊ิกเกอร์เนือ้ไดเรกเทอร์

มอล ขนาด 9x5 cm. ดวงเด่ียว/ แกน 3" 

จ านวน 1รายการ

3,000.00           2,675.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ ริบบอน   2,675 บาท  บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ ริบบอน   2,675 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 18/10/2561

47 สต๊ิกเกอร์โฟมลายการ์ตูน จ านวน 985 

แผ่นรายงานการซ้ือ

36,000.00         36,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.พาร์ท เทรดด้ิง ซัพพลาย   35,834.3 บาท  บจก.พาร์ท เทรดด้ิง ซัพพลาย   35,834.3 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 18/10/2561

48 รายงานการซ้ือค่าบริการสมาชิก "สมาคม

การจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

(PMAT)"

2,140.00           2,140.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย   

2,140 บาท

 สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย   2,140 

บาท

มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 18/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

49 รายงานการซ้ือค่าบริการสมาชิก "HR 

Center"

1,284.00           1,284.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอช อาร์ เซ็นเตอร์   1,284 บาท  บจก.เอช อาร์ เซ็นเตอร์   1,284 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 18/10/2561

50 รายงานการซ้ือเคร่ืองไมโครเวฟ  จ านวน 1 

เคร่ือง

5,000.00           5,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์   4,880 บาท  บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์   4,880 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

18/10/2561

51 แผ่นกรองอากาศ Pre filter และ สวทิซ์ตัด

ระดับน้ าต่ า Low Pressureส าหรับเคร่ือง 

Heat Pumpรายงานการซ้ือ

22,000.00         21,025.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ฟอร์เบส   21,025.5 บาท  บจก.ฟอร์เบส   21,025.5 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 18/10/2561

52 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่เคร่ืองปรับและควบคุมอุณหภูมิ

ผู้ป่วยด้วยน้ า จ านวน 1 เคร่ือง

48,000.00         48,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บีเจเอช เมดิคอล   48,000 บาท  บจก.บีเจเอช เมดิคอล   48,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 19/10/2561

53 อุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 1 รายการ

รายงานการซ้ือ

15,000.00         15,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย   12,853.5 บาท  หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย   12,853.5 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 19/10/2561

54 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่เคร่ืองดูดของเหลวจากช่องทรวงอก

จ านวน 1 เคร่ือง

21,980.00         21,980.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.อีควปิ เฮลท์แคร์   21,000 บาท  บจก.อีควปิ เฮลท์แคร์   21,000 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 19/10/2561

55 กรรไกรตัดเนือ้เยือ่ปากโค้ง จ านวน 6 ชิน้

รายงานการซ้ือ

12,000.00         12,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   10,500 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   10,500 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 19/10/2561

56 อุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 1 รายการ

รายงานการซ้ือ

19,500.00         19,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย   18,411 บาท  หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย   18,411 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 19/10/2561

57 อุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ

รายงานการซ้ือ

46,000.00         46,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ซัมมิท เฮลธแ์คร์   43,320 บาท  บจก.ซัมมิท เฮลธแ์คร์   43,320 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 22/10/2561

58 รายงานการซ้ือระบบส่งสัญญาณเตือน

อุณหภูมิภายในตู้แช่เย็น จ านวน 3 รายการ

5,328.60           5,328.60               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.อสิเทิม   5,328.6 บาท  บจก.อสิเทิม   5,328.6 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 22/10/2561

59 อุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ

รายงานการซ้ือ

38,000.00         38,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์   37,200 บาท  บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์   37,200 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 22/10/2561

60 กล่องอะไหล่ จ านวน 2 รายการรายงาน

การซ้ือ

3,700.00           3,700.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เจนบรรเจดิ   3,595.2 บาท  บจก.เจนบรรเจดิ   3,595.2 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 22/10/2561

61 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่ยูนิตทันตกรรม จ านวน 2 รายการ

28,134.00         10,165.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ธเนศพัฒนา   9,500 บาท  บจก.ธเนศพัฒนา   9,500 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 22/10/2561

62 รายงานการซ้ือCoagulating and 

Dissecting Electrode จ านวน 3 ชิน้

30,000.00         30,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์   26,700 บาท  บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์   26,700 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 24/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

63 Hard Disk ส าหรับระบบ CCTVรายงาน

การซ้ือ

6,400.00           6,355.80               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สหธรุกิจ   6,355.8 บาท  บจก.สหธรุกิจ   6,355.8 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติ 24/10/2561

64 อุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ

รายงานการซ้ือ

31,000.00         31,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์   28,000 บาท  บจก.โกสินทร์เวชภัณฑ์   28,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 24/10/2561

65 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่เคร่ืองควบคุมการให้อาหารเหลว

ทางสายยางอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง

11,100.00         11,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์   10,900 บาท  บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์   10,900 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 24/10/2561

66 รายงานการจา้งบริการเก็บส่ิงปฏิกูล

ประเภทกากไขมัน

75,000.00         72,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  กรุงเทพมหานคร   72,000 บาท  กรุงเทพมหานคร   72,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 24/10/2561

67 อุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ

รายงานการซ้ือ

6,400.00           6,400.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บางกอกยูนิเทรด   6,000 บาท  บจก.บางกอกยูนิเทรด   6,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 24/10/2561

68 กรรไกรตัดชิน้เนือ้ จ านวน 6 ชิน้รายงาน

การซ้ือ

32,000.00         32,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์   31,800 บาท  บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์   31,800 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 24/10/2561

69 รายงานการซ้ือ HALOGEN BULB HEINE 

XHL 2.5V ส าหรับเคร่ืองมือตรวจโรค หู ตา

 คอ จมูก จ านวน8 หลอด

8,000.00           8,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. อินเตอร์ เมดิคอล   7,200 บาท  บจก. อินเตอร์ เมดิคอล   7,200 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 25/10/2561

70 รายงานการจา้งบริการสอบเทียบรวมค่า

น้ ายาและก้าน swab ส าหรับเคร่ืองวดัแสง

จ านวน 1 งาน

4,815.00           4,815.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เซฟไลฟ์เทคโนโลยี   4,815 บาท  บจก.เซฟไลฟ์เทคโนโลยี   4,815 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 25/10/2561

71 รายงานการจา้งบริการสอบเทียบนาฬิกาจบั

เวลา จ านวน 10 ตัว

6,500.00           6,500.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ   

6,500 บาท

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ   6,500 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 25/10/2561

72 รายงานการจา้งบริการสอบเทียบ 

VOLUMETRIC PIPETTE จ านวน 8 ชิน้

3,852.00           3,852.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แคลลิเบรเทค   3,852 บาท  บจก.แคลลิเบรเทค   3,852 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 25/10/2561

73 ECG Leadwires ส าหรับเคร่ืองตรวจ

คล่ืนไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด จ านวน 1 ชุด

รายงานการซ้ือ

20,000.00         20,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เมดิทอป   20,000 บาท  บจก.เมดิทอป   20,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 25/10/2561

74 รายงานการซ้ือรถเข็นอะลูมิเนียมแบบผสม

บันได  จ านวน  1  คัน

3,000.00           3,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เจนบรรเจดิ   2,132.78 บาท  บจก.เจนบรรเจดิ   2,132.78 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

25/10/2561

75 ชุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จ านวน 4 

รายการรายงานการซ้ือ

99,852.40         99,852.40             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไฟด์.ไฟล์.ไฟน์   99,852.4 บาท  บจก.ไฟด์.ไฟล์.ไฟน์   99,852.4 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

25/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

76 รายงานการซ้ือสต๊ิกเกอร์ N95 Fit Test 

Size : 4x4 cm. เคลือบด้าน (ไดคัทเป็น

ชิน้งาน)จ านวน 1 รายการ

3,200.00           3,049.50               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   3,049.5 บาท  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   3,049.5 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 25/10/2561

77 รายงานการจา้งวทิยากรอบรมและสัมมนา 

"ยกระดับ ระบบ 5ส เพื่อมุง่สู่ความยัง่ยืน" 

จ านวน 1รายการ

29,425.00         29,425.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น)   29,425 

บาท

 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น)   29,425 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 25/10/2561

78 รายงานการซ้ืออุปกรณ์ปิดปากขวด จ านวน

 2 รายการ

3,000.00           3,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เจริญแสงฮวด   2,650 บาท  บจก.เจริญแสงฮวด   2,650 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

26/10/2561

79 รายงานการซ้ือดินสอสีไม้  จ านวน 96 กล่อง 4,400.00           4,314.24               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์   4,314.24 บาท  บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์   4,314.24 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 26/10/2561

80 รายงานการซ้ืออุปกรณ์ฝึกทักษะและของ

เล่นเด็ก  จ านวน  13  รายการ

9,000.00           8,795.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้าน ส.ปณชัย   8,795 บาท  ร้าน ส.ปณชัย   8,795 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 26/10/2561

81 รายงานการซ้ืออุปกรณ์ทานอาหาร จ านวน 

3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

26,000.00         25,686.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.รอยัล เทเบิ้ลแวร์ไทย   25,680 บาท  บจก.รอยัล เทเบิ้ลแวร์ไทย   25,680 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

26/10/2561

82 รายงานการซ้ือสต๊ิกเกอร์ จ านวน 4 รายการ 290,000.00       286,700.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ ริบบอน   286,700 

บาท

 บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ ริบบอน   286,700 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 26/10/2561

83 รายงานการซ้ือNOZZZLE WT-CWU  

ส าหรับเคร่ืองท าให้ร่างกายอบอุน่ด้วยลม

ร้อน จ านวน 4 ชิน้

23,540.00         23,540.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   23,540 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   23,540 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 29/10/2561

84 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ

ตับอ่อน จ านวน 1 กล้อง

50,546.80         50,546.80             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย)   48,000 บาท  บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย)   48,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 29/10/2561

85 รายงานการจา้งป้ายหน้าศูนย์เปล่ียนจาก

เดิม ศูนย์ โสต ศอ นาสิก เปล่ียนเป็น หู คอ

 จมูกจ านวน 1 รายการ

7,500.00           7,490.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   7,490 บาท  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   7,490 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

29/10/2561

86 ชุดหัตถการเล็บ จ านวน 3 รายการรายงาน

การซ้ือ

123,000.00       123,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แอมไรน์ เมดิคอล   120,000 บาท  บจก.แอมไรน์ เมดิคอล   120,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 29/10/2561

87 รายงานการซ้ือ VCD การออกก าลังกาย

หลังการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม  จ านวน 

 500 แผ่น

14,000.00         13,375.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   13,375 บาท  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   13,375 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 30/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

88 รายงานการซ้ืออุปกรณ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 

รายการ

46,000.00         39,035.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.ไอที ซิต้ี   39,035 บาท  บมจ.ไอที ซิต้ี   39,035 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30/10/2561

89 รายงานการซ้ืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในกล่อง 

spill kit จ านวน 2 รายการ โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

3,500.00           3,346.75               วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ. ซีโอแอล   3,346.75 บาท  บมจ. ซีโอแอล   3,346.75 บาท พิจารณาราคาประกอบคุณสมบัติด้านเทคนิค 30/10/2561

90 รายงานการจา้งผลิตคูปองอาหารวา่ง-ตรวจ

สุขภาพ และปกซีดี จ านวน 2 รายการ

20,500.00         20,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ กราฟฟิค   20,009 

บาท

 บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ กราฟฟิค   20,009 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30/10/2561

91 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่เคร่ืองควบคุมการให้อาหารเหลว

ทางสายยางอัตโนมัติ จ านวน 4 เคร่ือง

15,300.00         15,300.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์   15,200 บาท  บจก.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์   15,200 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 30/10/2561

92 รายงานการซ้ือรถเข็นสแตนเลส 2 ชัน้ 

จ านวน 4 คัน

20,000.00         18,275.60             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เจนบรรเจดิ   18,275.6 บาท  บจก.เจนบรรเจดิ   18,275.6 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 30/10/2561

93 รายงานการจา้งบริษัทออกแบบคู่มือเร่ือง

โรคมะเร็งปอด

33,000.00         32,100.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โมอาย   32,100 บาท  บจก.โมอาย   32,100 บาท เกณฑ์ราคา 30/10/2561

94 USB จ านวน 15 อันรายงานการซ้ือ 3,200.00           3,200.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์   3,177.9 บาท  บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์   3,177.9 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 30/10/2561

95 รายงานการซ้ือบัตร Bone Card  จ านวน  

1,000  ใบ

30,000.00         30,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง   27,820 บาท  บมจ.ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง   27,820 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 30/10/2561

96 รายงานการซ้ือสต๊ิกเกอร์บาร์โค้ท STAT     

     จ านวน   50,000  ดวง

4,000.00           4,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอเชีย่นเทป แอนด์ เลเบิ้ล   3,905.5 บาท  บจก.เอเชีย่นเทป แอนด์ เลเบิ้ล   3,905.5 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 31/10/2561

97 รายงานการซ้ือDamper Actuator ของ

ระบบปรับอากาศ

60,000.00         58,850.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แสงชัยอีควพิเม้นท์ (1984)   58,850 บาท  บจก.แสงชัยอีควพิเม้นท์ (1984)   58,850 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 31/10/2561

98 รายงานการซ้ือสมุดบันทึกจ านวนผู้ป่วย

ประจ าวนั  จ านวน  100 เล่ม

9,960.00           9,960.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   9,951 บาท  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   9,951 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 31/10/2561

99 แท่นตัดกระดาษ จ านวน 1 อันรายงานการ

ซ้ือ

1,800.00           1,800.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ. ซีโอแอล   1,736.3 บาท  บมจ. ซีโอแอล   1,736.3 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

31/10/2561

100 รายงานการจา้งผู้ผลิตของที่ระลึกกระบอก

น้ ารักษ์โลก จ านวน 500 ชิน้

75,000.00         75,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แมกซ์ โปรดักส์ มาร์เก็ตต้ิง   74,996.3 บาท  บจก.แมกซ์ โปรดักส์ มาร์เก็ตต้ิง   74,996.3 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 31/10/2561

101 รายงานการซ้ือหมอนรองคอรูปกบ จ านวน 

120 ใบ

7,200.00           7,200.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไทย วตัตส์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล   6,000 

บาท

 บจก.ไทย วตัตส์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล   6,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

31/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

102 รายงานการซ้ือล้อยางสีเทา ขนาด  5  นิว้  

        จ านวน  16  ล้อ

7,700.00           7,680.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์   7,680 บาท  บจก.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์   7,680 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 31/10/2561

103 รายงานการซ้ือของรางวลั(หมวกพร้อมปัก)

สัปดาห์ Think Say Act เพื่อใช้ในกิจกรรม

พัฒนาCore Competency Integrity and

 Professional Expertise

33,000.00         31,458.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   31,458 บาท  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   31,458 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 31/10/2561

104 รายงานการจา้งบริการตรวจเช็ค Central 

Unit

4,500.00           4,280.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แสงมิตร อีเลคตริค   4,000 บาท  บจก.แสงมิตร อีเลคตริค   4,000 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 31/10/2561

105 รายงานการซ้ือวสัดุงานบ้านบริการผู้ป่วย 

(กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างมือ) ก่อนได้รับอนุมัติ

งบประมาณประจ าปี 2562 จ านวน 4 

รายการ

2,990,000.00     2,972,000.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

 บจก.โพส เฮลท์ แคร์   2,480,800 บาท 

(4รายการ)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 2,400,000.00 

(1รายการ)

 บจก.โพส เฮลท์ แคร์   2,480,800 บาท เกณฑ์ราคา 2/10/2561

106 สารเคมีส าหรับเคร่ืองผลิตคลอรีนได

ออกไซด์ จ านวน 2 รายการรายงานการซ้ือ

500,000.00       498,288.30           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด ค   498,288.3 บาท  บจก.โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด ค   498,288.3 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

9/10/2561

107 รายงานการซ้ือเชือ้เพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม 

(LPG)

1,200,000.00     1,198,400.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

 บจก.รุ่งเรืองพัฒนาแก๊ส   1,123,500 บาท

เสนอราคารายเดียว

 บจก.รุ่งเรืองพัฒนาแก๊ส   1,123,500 บาท เกณฑ์ราคา 26/10/2561

108 รายงานการจา้งขอจา้งการด าเนินโครงการ

ร่วมบริการเคร่ืองจดัยาจา่ยยาอัตโนมัติ

พร้อมระบบจดัยาอัตโนมัติส าหรับผู้ป่วยใน 

พร้อมระบบเพิ่มความปลอดภัยในการ

เตรียมยา จ านวน 1 รายการ

7,575,000.00     7,575,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สุพรีม ไฮทีร่า   7,196,250 บาท  บจก.สุพรีม ไฮทีร่า   7,196,250 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 30/10/2561

109 รายงานการค่าเช่าเคร่ืองกล้องแคปซูล 

จ านวน 20 คร้ัง

172,000.00       172,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอ   172,000 บาท  บจก.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอ   172,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 3/10/2561

110 รายงานการจา้งงานดูแลท าความสะอาดบ่อ

น้ า

1,750,000.00     1,711,893.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

 บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)   1,711,893 บาท

เสนอราคารายเดียว

 บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)   1,711,893 บาท เกณฑ์ราคา 8/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

111 รายงานการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมเคร่ืองเร่งอนุภาคอิเลคตรอน,

ระบบวางแผนการรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์

และระบบหล่อเย็นส าหรับเคร่ืองเร่งอนุภาค

อิเลคตรอนก่อนได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจ าปี 2562 3 รายการ โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง

6,910,607.84     6,910,607.84         วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์   6,910,000.01 บาท  บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์   6,910,000.01 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 8/10/2561

112 รายงานการจา้งงานตรวจวเิคราะห์คุณภาพ

น้ า  จ านวน  1  รายการ

1,200,000.00     1,192,354.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

 บจก.ศูนย์ห้องปฏิบัติการแ   746,440.56 บาท

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 808,997.58 บาท

 บจก.ศูนย์ห้องปฏิบัติการแ   746,440.56 บาท เกณฑ์ราคา 10/10/2561

113 รายงานการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า 

ก่อนได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2562

 จ านวน 45 เตียง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

624,004.00       624,004.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โซวคิ   624,004 บาท  บจก.โซวคิ   624,004 บาท เป็นผู้จ าหน่ายรายเดียว 10/10/2561

114 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาอุปกรณ์

โครงข่ายพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ส่ือสาร

11,902,500.00   7,050,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประ   7,050,000 บาท  บจก.ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประ   7,050,000 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 12/10/2561

115 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาระบบงาน

สารสนเทศเพื่อรองรับพัฒนาระบบงาน

โรงพยาบาล(Hardware) จ านวน 1 ราย

7,300,000.00     7,201,453.10         วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประ   7,200,000 บาท  บจก.ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประ   7,200,000 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 12/10/2561

116 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาและพัฒนา

โปรแกรมระบบ PACS, RIS จ านวน 1 ราย

1,084,450.00     820,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เจ.เอฟ.แอดวาน เมด   820,000 บาท  บจก. เจ.เอฟ.แอดวาน เมด   820,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 16/10/2561

117 รายงานการจา้งงานดูแลและบ ารุงรักษา

ระบบลิฟต์ส่งของ (Dumbwaiter)

250,000.00       245,004.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเ   210,000 บาท  บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเ   210,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 17/10/2561

118 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาและดูแลรักษา

ระบบเก็บข้อมูลส่องกล้องเอ็นโดสมาร์ท

จ านวน 1 ราย

229,200.00       229,200.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส   189,000 บาท  บจก.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส   189,000 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 18/10/2561

119 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาระบบส ารอง

ข้อมูล (Backup Solution) จ านวน 1 ราย

1,256,375.00     870,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลติ   870,000 บาท  บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลติ   870,000 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 25/10/2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน ตุลำคม 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  9 พฤศจิกำยน 2561

120 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server),อุปกรณ์เก็บ

ข้อมูลภายนอก (Storage) และอุปกรณ์

ป้องกันความปลอดภัยของระบบEmail 

(Ironport) จ านวน 1 ราย

4,893,250.00     3,300,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลติ   3,300,000 บาท  บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลติ   3,300,000 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 25/10/2561

121 รายงานการจา้งบริการบ ารุงรักษาระบบ 

Network, Wireless, Security และ 

UnifiedCommunication จ านวน 1 

รายการ

814,660.00       654,840.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประ   654,840 บาท  บจก.ไดเมนชัน่ ดาต้า (ประ   654,840 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 29/10/2561

122 รายงานการจา้งบ ารุงรักษาระบบงาน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) จ านวน 

1 ราย

469,952.00       358,800.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอ็กซ์เซล ลิงค์   358,800 บาท  บจก.เอ็กซ์เซล ลิงค์   358,800 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 31/10/2561

123 รายงานการจา้งการให้บริการเช่าพื้นที่

เวบ็ไซต์ (Web Hosting)เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของ www.siphhospital.com 

และi-career.siphhospital.com พร้อม

ระบบส ารอง

170,000.00       166,920.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไท   166,920 บาท  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไท   166,920 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 31/10/2561

124 รายงานการซ้ือก๊าซทางการแพทย์ จ านวน 9

 รายการ

469,585.55       469,585.55           วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)   469,585.55 บาท  บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)   469,585.55 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 3/10/2561

125 รายงานการจา้งบริการ Internet ประเภท 

Leased Line (ระบบส ารอง) จ านวน 1 

รายการ

250,000.00       243,960.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ   243,960 บาท  บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ   243,960 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 16/10/2561

126 รายงานการจา้งบริการ Internet ส าหรับ

ให้บริการผู้ป่วยและเพื่อปฏิบัติงานภายใน

โรงพยาบาล จ านวน 3 รายการ

450,000.00       410,880.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหา   410,880 บาท  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหา   410,880 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 16/10/2561

127 รายงานการจา้งการให้บริการศูนย์ส ารอง

ข้อมูลนอกพื้นที่ จ านวน 1 รายการ

189,999.90       189,999.90           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. ไอออน เมาน์เทน (ประ   189,999.9 บาท  บจก. ไอออน เมาน์เทน (ประ   189,999.9 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 16/10/2561

 


