
ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

1 รายการการซ้ือตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -40 องศา

เซลเซียส แบบยืน

500,000.00       430,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ธเนศพัฒนา   420,000 บาท  

บจก.โปรเวสท์   470,000 บาท

หจก.วอเตอร์เกท   495,000 บาท

 บจก.ธเนศพัฒนา   420,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

1 พฤศจกิายน 2561

2 รายการการซ้ือชุดผ่าตัด Trauma จ านวน 

27 รายการ

994,643.00       871,476.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บางกอกยูนิเทรด   830,000 บาท  บจก.บางกอกยูนิเทรด   830,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 1 พฤศจกิายน 2561

3 รายการการจา้งผลิตกระปุกออมสิน 24,000,000.00   24,000,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เค.ท.ีพี.(ประเทศไทย)   23,400,000 บาท  บจก.เค.ท.ีพี.(ประเทศไทย)   23,400,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

1 พฤศจกิายน 2561

4 รายการการซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วย

ไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดเคล่ือนย้าย พร้อม

อุปกรณ์

1,200,000.00     1,200,000.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

 บจก.ออริจเินเตอร์   1,000,000 บาท  

บจก.เนชัน่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็ม   850,000 บาท

 บจก.ออริจเินเตอร์   1,000,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

5 รายการการซ้ือตู้เย็นเก็บโลหิต แบบ 2 

ประตู จ านวน 1 รายการ

500,000.00       498,500.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ธเนศพัฒนา   490,000 บาท  บจก.ธเนศพัฒนา   490000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 6 พฤศจกิายน 2561

6 รายการการจา้งผลิตกล่องบรรจกุระปุก

ออมสิน

1,900,000.00     1,890,000.00         วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.กราฟฟิต้ี สตูดิโอ   1,800,000 บาท  หจก.กราฟฟิต้ี สตูดิโอ   1800000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

9 พฤศจกิายน 2561

7 รายการการซ้ือเคร่ืองวดัสายตาและความ

โค้งกระจกตา 

(AutorefractorKeratometer)

600,000.00       500,000.00           วธิคัีดเลือก  บจก. อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย   

430,000 บาท  

บจก.ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)   

480,000 บาท

 บจก. อาฟต้า เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลาย   430,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

13 พฤศจกิายน 2561

8 รายการการจา้งผลิตชุดเคร่ืองแบบบุคลากร

จ านวน 2 หมวด

1,500,000.00     1,498,570.31         วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เพาเวอร์ นาว   1,498,570.31 บาท  บจก.เพาเวอร์ นาว   1,498,570.31 บาท เป็นพัสดุเกีย่วพันกับพัสดุที่มีใช้ก่อนแล้ว 16 พฤศจกิายน 2561

9 รายการการซ้ือโปรแกรม Electronic 

Document management จ านวน 1 

รายการ

2,300,000.00     1,945,420.00         วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บี เซอร์เคิล   1,850,000 บาท  บจก.บี เซอร์เคิล   1,850,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

10 รายการการซ้ือสายพาน ส าหรับขับราง

กระสวยระบบนิวมาติกส์ทิวป์

240,000.00       236,705.40           วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด   213,034.86 บาท  บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด   213,034.86 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 26 พฤศจกิายน 2561

11 รายการการซ้ือเคร่ืองวดัความอิม่ตัวของ

ออกซิเจนในเลือดแบบพกพา จ านวน 10

เคร่ือง

375,000.00       350,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เทคเอซ   340,000 บาท  บจก.เทคเอซ   340,000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

29 พฤศจกิายน 2561

12 รายการการซ้ือเคร่ืองถ่างกล้ามเนือ้ชนิดถ่าง

ร้ังตัวเอง แบบบุควอลเตอร์ จ านวน 20 ราย

800,000.00       -                      วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์   670,000 บาท  บจก.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์   670,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 30 พฤศจกิายน 2561

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

13 รายการการซ้ือ Light Guide Cables 

ขนาด  4.25  มิลลิเมตร    จ านวน  1  ชุด

35,000.00         35,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย)   30,970 บาท  บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย)   30,970 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 1 พฤศจกิายน 2561

14 รายการการซ้ือแผ่นประคบร้อน จ านวน 4 

รายการ

68,500.00         68,500.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ยูแฟม คลีนิค   63,000 บาท  บจก.ยูแฟม คลีนิค   63,000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 1 พฤศจกิายน 2561

15 รายการการซ้ืออุปกรณ์ติดต้ัง Power Plug 

ในห้อง OR 6 จ านวน 5 รายการ

6,100.00           6,091.51               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   6,091.51 บาท  

บจก.พี เอส อิเลคทริค แอนด์ โซลูชัน่ 7,383 บาท

 บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   6,091.51 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

1 พฤศจกิายน 2561

16 รายการการซ้ืออะไหลเคร่ืองเจาะ อโรม่า 

APH - 215 จ านวน 1 รายการ

1,605.00           1,605.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์   1,605 

บาท

 หจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์   1,605 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

17 รายการการซ้ือผ้าเช็ดจานไมโครไฟเบอร์ 

จ านวน 1 รายการ

6,000.00           2,568.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.ซี.พี.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป   2,568 บาท  หจก.ซี.พี.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป   2,568 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

18 รายการการจา้งบริการสอบเทียบตู้ปฎิบัติ

การปลอดเชือ้และตู้ปลอดเชือ้และดูด

สารเคมี

10,700.00         10,700.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แอร์โฟล แคลลิเบรชัน่   10,700 บาท  บจก.แอร์โฟล แคลลิเบรชัน่   10,700 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 2 พฤศจกิายน 2561

19 รายการการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาชุด

เคร่ืองมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ

45,000.00         45,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   45,000 บาท  บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   45,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 2 พฤศจกิายน 2561

20 รายการการจา้งงานปรับปรุงเปล่ียน

เคร่ืองปรับอากาศ ที่ห้องส านักงานรอง

ผู้อ านวยการ ชัน้ 8

100,000.00       99,664.08             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอ็น แอนด์ ที เทคนิคคอล เซอร์ว ิ  

89,999.84 บาท

 บจก.เอ็น แอนด์ ที เทคนิคคอล เซอร์ว ิ  89,999.84 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

21 รายการการซ้ือเก้าอีส้ตูล ขาล้อส้ันหุ้มหนังสี

เทา จ านวน 10 ตัว

20,000.00         14,980.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป   14,980 บาท  บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป   14,980 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

22 รายการการซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

จ านวน 3 รายการ

2,000.00           2,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สยามอินเตอร์แม็กเนท   1,350 บาท  

บจก.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์    1,900 บาท

 บจก.สยามอินเตอร์แม็กเนท   1,350 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

23 รายการการซ้ือ HANDCONTROL ส าหรับ

เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จ านวน 2 

รายการ

84,000.00         84,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์   84,000 

บาท

 บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์   84,000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 2 พฤศจกิายน 2561

24 รายการการซ้ือชุดทานอาหารในห้องพัก

ผู้ป่วย จ านวน 1 รายการ

25,000.00         24,218.38             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.รอยัล ปอร์ซเลน   24,218.38 บาท  

บจก.พีวายเทเบิ้ลแวร์   30,300 บาท

 บมจ.รอยัล ปอร์ซเลน   24218.38 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

25 รายการการซ้ือถังขยะสีแดงขนาด 18.5 

ลิตร จ านวน 1 รายการ

78,000.00         77,575.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล   77,575 บาท  

บจก.ซินเตอร์โปรดักส์   187,250 บาท

 บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล   77575 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

2 พฤศจกิายน 2561

26 รายการการจา้งผลิตของที่ระลึกกระเป๋า

กระสอบ จ านวน 1,000 ชิน้

93,000.00         92,020.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สยามโพลีเน็ต   85,600 บาท  บจก.สยามโพลีเน็ต   85600 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

5 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ
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แบบ สขร.1
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วันที่  17 ธนัวำคม 2561

27 รายการการซ้ือถาดขอบสูงวางขวดน้ า 

จ านวน 1 รายการ

1,200.00           1,118.15               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตร้ี   1,118.15 

บาท  

บจก.แกรมมาโก้ (ประเทศไทย)   3,210 บาท

 บจก.เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัสตร้ี   1118.15 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

6 พฤศจกิายน 2561

28 รายการการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษา

เคร่ืองเลเซอร์ที่ใช้ทางศัลยกรรม จ านวน1 

เคร่ือง

105,000.00       105,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เลเซอร์ เอ็นจเินีย   105,000 บาท  บจก.เลเซอร์ เอ็นจเินีย   105000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 6 พฤศจกิายน 2561

29 รายการการจา้งงานตรวจวดัสภาพแวดล้อม

ในการท างาน

300,000.00       298,469.55           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์   267,500 บาท  บจก.ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์   267500 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

6 พฤศจกิายน 2561

30 รายการการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาและ

สอบเทียบเคร่ืองตรวจสภาพการท างานของ

เส้นเลือด

75,000.00         75,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอส พี อินเตอร์เมดิคอล   75,000 บาท  บจก.เอส พี อินเตอร์เมดิคอล   75000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 6 พฤศจกิายน 2561

31 รายการการซ้ือเคร่ืองมือวดัความมีชีวติฟัน 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด

24,000.00         22,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แอดวานซ์ เมดิคอล   21,500 บาท  บจก.แอดวานซ์ เมดิคอล   21500 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 6 พฤศจกิายน 2561

32 รายงานการจา้งดูแลบ ารุงรักษาระบบ

ตู้สาขาโทรศัพท์ (NEC)

77,040.00         77,040.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไท   77,040

 บาท

 บจก.เอ็นอีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไท   77040 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 6 พฤศจกิายน 2561

33 รายงานการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษา

เคร่ืองจีแ้ละตัดด้วยไฟฟ้า จ านวน 2เคร่ือง

10,000.00         10,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)   10,000

 บาท

 บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)   10000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 6 พฤศจกิายน 2561

34 รายงานการจา้งผู้จดัท าแถลงข่าวโครงการ 

"ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ ปีที่ 2"

300,000.00       300,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.มีเดีย พลัส คอนเนคชัน่   299,814 บาท  บจก.มีเดีย พลัส คอนเนคชัน่   299814 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

6 พฤศจกิายน 2561

35 รายงานการจา้งงานบ ารุงรักษาระบบ

ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งแบบ

สองทาง

43,000.00         42,800.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์   38,520 บาท  บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์   38520 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

7 พฤศจกิายน 2561

36 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ

ตับอ่อน

198,367.30       198,367.30           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย)   180,000 บาท  บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย)   180000 บาท มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว 7 พฤศจกิายน 2561

37 รายงานการซ้ือรถเข็น รุ่นมือจบั 2 ข้าง  มี

คอกล้อม (สามารถเปิด-ปิดคอกได้)รองรับ

น้ าหนักได้ 500 กิโลกรัม ขนาด 

1280×765×1000

10,000.00         8,132.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เจนบรรเจดิ   8,132 บาท  บจก.เจนบรรเจดิ   8132 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

7 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

38 รายงานการซ้ือป้ายอะคริลิคใสต้ังโต๊ะ 

จ านวน 5 อัน

1,000.00           1,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์   989.75 บาท  

บจก.ซีโอแอล 1,057.32  บาท  

19  เพลทฯ 1,123.5 บาท

 บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์   989.75 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

7 พฤศจกิายน 2561

39 รายงานการซ้ือฟอยล์ห่ออาหาร  จ านวน  

24   ม้วน

25,000.00         24,396.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   24,396 บาท  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   24396 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

7 พฤศจกิายน 2561

40 รายงานการซ้ือ Perssure  Bag  จ านวน  2

  รายการ

20,000.00         19,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เจ เอส วชิัน่   19,000 บาท  

บจก.ไพรม์ เมดิคอล   10,000 บาท

 บจก.เจ เอส วชิัน่   19000 บาท พิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 8 พฤศจกิายน 2561

41 รายงานการซ้ือแผ่นกาวดักฝุ่น จ านวน 2 

กล่อง

3,500.00           3,500.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.ปานสวนทิพย์   3,402.6 บาท  

บจก.อินโนวาแพค   7,490 บาท

ว.ีพี.โปรดักส์   3,081.6 บาท

บจก.อัศกรณ์ กรุ๊ป   4,494 บาท

 หจก.ปานสวนทิพย์   3402.6 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

8 พฤศจกิายน 2561

42 รายงานการซ้ือเก้าอีส้แตนเลส จ านวน 5 ตัว 2,800.00           2,800.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์   2,782 บาท  บจก.ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์   2782 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

9 พฤศจกิายน 2561

43 รายงานการซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู จ านวน

 1 ตู้

6,000.00           6,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์   5,489.1 

บาท

 บจก.ร่มโพธิท์อง บัดด้ี เฟอร์นิเจอร์   5489.1 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

9 พฤศจกิายน 2561

44 รายงานการซ้ือแบตเตอร่ีแห้งส าหรับ UPS 

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)

20,000.00         18,286.30             วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์   18,286.3 

บาท

 หจก.สยามแบตเตอร่ีอิเลคทรอนิคส์   18286.3 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

12 พฤศจกิายน 2561

45 รายงานการซ้ือสายพานประตูอัตโนมัติ 20,000.00         19,450.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บ.ีแอล.ท.ีแอสโซซิเอทส์   19,450 บาท  บจก.บ.ีแอล.ท.ีแอสโซซิเอทส์   19450 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

13 พฤศจกิายน 2561

46 รายงานการซ้ือแฟ้มเวชระเบียนปกสีชมพู 

จ านวน 2 รายการ

17,120.00         17,120.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บ.ีบ.ีจ.ี   17,120 บาท  บจก.บ.ีบ.ีจ.ี   17120 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

13 พฤศจกิายน 2561

47 รายงานการซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) 

พร้อมติดต้ัง และเดินสาย Lan

18,000.00         18,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่   17,000 บาท  บจก.โฟกัสมีเดีย คอมมิวนิเคชัน่   17000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

48 รายงานการซ้ือสายฉีดช าระ สายฝักบัว 

และหัวฝักบัว

100,000.00       99,900.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   99,900 บาท  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   99900 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

49 รายงานการซ้ือจานรองพร้อมฝาครอบ

ไมโครเวฟ จ านวน 1 รายการ

2,500.00           2,461.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   2,461 บาท  บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   2461 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

50 รายงานการซ้ือไขพาราฟินจ านวน 36 ปอนด์ 39,600.00         39,600.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ยูแฟม คลีนิค   33,840 บาท  บจก.ยูแฟม คลีนิค   33840 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

51 รายงานการจา้งบริการซ่อมอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ จ านวน 20 ชิน้

6,420.00           6,420.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.โปรเกรท เมดิคอล   5,778 บาท  บจก.โปรเกรท เมดิคอล   5778 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

52 รายงานการจา้งงานวเิคราะห์คุณภาพน้ า 

RO ศูนย์ทันตกรรม จ านวน 1 รายการ

28,800.00         28,800.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา   

28,800 บาท

 เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา   28800 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

53 รายงานการซ้ือตู้แช่เย็นฝาบนทึบ จ านวน 1

 ตู้

10,000.00         9,750.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. ศรีไพบูลย์ อีเล็คทริก   9,750 บาท  

บจก.เอพี ฟอร์เอเวอร์   10,500 บาท

บจก.เพาเวอร์ บาย   10,633 บาท    บาท

 บจก. ศรีไพบูลย์ อีเล็คทริก   9750 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

54 รายงานการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษา

เคร่ืองท าให้ปราศจากเชือ้ด้วยแก๊ส

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์

230,000.00       230,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)   

230,000 บาท

 บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)   230000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

55 รายงานการซ้ืออะไหล่ชัน้วางของในตู้เย็น 

จ านวน 2 รายการ

5,700.00           5,585.40               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   5,585.4 บาท  

บจก.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค   5,671 บาท

 บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   5585.4 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

56 รายงานการต่อลิขสิทธิ ์Annual License 

Software PedCath จ านวน 1 รายการ

99,300.00         99,300.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  SCIENTIFIC SOFTWARE SOLUTIONS, INC.   

2,025 USD

 SCIENTIFIC SOFTWARE SOLUTIONS, INC.   2025 

บาท

พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

15 พฤศจกิายน 2561

57 รายงานการซ้ือถุงฟอยด์ จ านวน 2 รายการ 150,000.00       144,500.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทีเค ฟอยล์   144,500 บาท  บจก.ทีเค ฟอยล์   144500 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

15 พฤศจกิายน 2561

58 รายงานการจา้งงานติดต้ังเคร่ืองฉาย

โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 งาน

6,000.00           6,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.จ-ีเซเวน่ คอร์ปอเรชัน่   5,296.5 บาท  บจก.จ-ีเซเวน่ คอร์ปอเรชัน่   5296.5 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

15 พฤศจกิายน 2561

59 รายงานการซ้ือสายกดเรียกพยาบาล Nurse

 Call

97,000.00         96,300.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ซันเทค เทคโนโลยี   96,300 บาท  

บจก.ยูคอล เทคโนโลยี   160,000 บาท

 บจก.ซันเทค เทคโนโลยี   96300 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

60 รายงานการจา้งงานซ่อมแซมชุดลูกปืนแบ

ร่ิงและแมคคานิคอลซีล ของ Sewage 

Pump No.8

34,000.00         33,170.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ท็อปคิงส์ เอ็นจเินียร่ิง   33,170 บาท  บจก.ท็อปคิงส์ เอ็นจเินียร่ิง   33170 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

61 รายงานการจา้งงานซ่อมเปล่ียน Joint Bus

 duct จ านวน 2 รายการ

50,000.00         49,220.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ภัทรเมธากิจ   49,220 บาท  บจก.ภัทรเมธากิจ   49220 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

62 รายงานการซ้ือโทรศัพท์มือถือพร้อมซิม

การ์ด จ านวน 3 เคร่ือง

10,000.00         9,309.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   9,309 บาท  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   9309 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

63 รายงานการซ้ืออุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า 

(Plug in)

172,000.00       171,200.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ภัทรเมธากิจ   171,200 บาท  บจก.ภัทรเมธากิจ   171200 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

64 รายงานการซ้ือ TRU_5861 แผ่นส่องตรวจ

ส าหรับชุดส่องหลอดลมของเคร่ืองมือใช้ใน

การใส่ท่อหายใจ

1,500.00           1,500.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เทคเอซ   1,500 บาท  บจก.เทคเอซ   1500 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

65 รายงานการจา้งบริการเปล่ียนหลอดไฟแสง

สวา่งส าหรับตู้ปฎิบัติการปลอดเชือ้จ านวน 2

 ตู้

4,280.00           4,280.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท ออฟฟิเชียล อีควปิเม้นท์   4,280 บาท  บริษัท ออฟฟิเชียล อีควปิเม้นท์   4280 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

66 รายงานการจา้งซ่อมแซมมอเตอร์ 13,000.00         12,647.40             วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.ซี.ซี.เอ็ม.เซอร์วสิ   12,647.4 บาท  หจก.ซี.ซี.เอ็ม.เซอร์วสิ   12647.4 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

67 รายงานการซ้ือตะแกรงกลมปิดฝาท่อ 

จ านวน 1 รายการ

11,000.00         10,350.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   10,350 บาท  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   10350 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

68 รายงานการซ้ือขาแขวน LCDแบบติดผนัง 

จ านวน 1 รายการ

2,500.00           2,118.60               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   2,000 บาท  บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   2000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

69 รายงานการซ้ืออุปกรณ์ตัดแต่งเวลาอุดฟัน

คอมโพสิต (Composit carver IPC) 

จ านวน20 อัน

3,000.00           3,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์   2,800 บาท  หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์   2800 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

19 พฤศจกิายน 2561

70 รายงานการจา้งงานติดต้ังระบบ Access 

Control ส าหรับปิดล็อกบานหน้าต่างรับส่ง

ของ ที่ Labชัน้ 6

15,000.00         15,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.พีทีเจ เทคโนโลยี ่  11,200.76 บาท  

บจก.ซีเคียวเมท   11,235 บาท

 บจก.พีทีเจ เทคโนโลยี ่  11200.76 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

19 พฤศจกิายน 2561

71 รายงานการซ้ือเคร่ืองฉายแสงจ านวน 2 

เคร่ือง

50,000.00         50,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ว ีอาร์ พี เด้นท์   50,000 บาท  บจก.ว ีอาร์ พี เด้นท์   50000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

19 พฤศจกิายน 2561

72 รายงานการซ้ือแก้วน้ าใสพิมพ์ลายโลโก้ 

จ านวน 1 รายการ

16,600.00         16,594.42             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ. โอเชียนกลาส   16,594.42 บาท  

บจก.เบสิกฮอลิเดย์   20,800 บาท

 บมจ. โอเชียนกลาส   16594.42 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

19 พฤศจกิายน 2561

73 รายงานการซ้ือ Damper Actuator ของ

ระบบปรับอากาศ

60,000.00         58,850.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แสงชัยอีควพิเม้นท์ (1984)   58,850 บาท  บจก.แสงชัยอีควพิเม้นท์ (1984)   58850 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

74 รายงานการซ้ือชุดตะกัว่ป้องกันรังสีและ

ฉากกันรังสี จ านวน 3 รายการ

362,000.00       334,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.อเมริกัน เมดิคอลซัพพลาย   31,000 บาท  บจก.อเมริกัน เมดิคอลซัพพลาย   31000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

75 รายงานการซ้ือผ้าม่านกัน้เตียงคลินิคห้อง

ฉุกเฉิน ชัน้ 1 และศูนย์รังสีวนิิจฉัย

93,000.00         92,662.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.เอส.พี.คาร์เปท แอนด์ คลีน   92,662 บาท  

บจก.ศรีกรุงเซ็นเตอร์และบุตร   127,116 บาท

 บจก.เอส.พี.คาร์เปท แอนด์ คลีน   92662 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

76 รายงานการจา้งงานจา้งด าเนินการจดังาน

เล้ียงปีใหม่ ประจ าปี 2562 จ านวน 1 งาน

550,000.00       550,000.00           วธิคัีดเลือก  บจก.ดิ-แอ็ท-โมสท์พรีเซ็นเทชัน่   540,000 บาท  

บจก.ไพร์ม 79   540,000 บาท

บจก.สามหกห้า ครีเอ   663,400 บาท

 บจก.ดิ-แอ็ท-โมสท์พรีเซ็นเทชัน่   540000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

77 รายงานการซ้ือเคร่ืองกรอผ่าตัดฟันคุด 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด

70,000.00         56,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็มมีเน้นซ์   53000 บาท  หจก.เอ็มมีเน้นซ์   53000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

78 รายงานการซ้ือกระจก Emergency Break

 Glass ส าหรับระบบ Access Control

4,000.00           4,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์   3723.6 บาท  

บจก.โปรเทคตรอน   3745 บาท

 บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์   3723.6 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

79 รายงานการจา้งผลิตป้ายติดด้านหน้า

ทางเข้าลานจอดรถ

14,000.00         13,910.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   13,910 บาท  

บจก.แพนซูมกราฟิค   17,655 บาท

 บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   13910 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

80 รายงานการจา้งงานซ่อมแซมมอเตอร์ ยีห่้อ

 BROOK ขนาด 11 kW./4P

21,000.00         20,598.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ท็อปคิงส์ เอ็นจเินียร่ิง   20,598 บาท  บจก.ท็อปคิงส์ เอ็นจเินียร่ิง   20598 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

81 รายงานการจา้งงานเดินสายระบบ Panic 

Alarm ที่การเงิน ชัน้ 2

38,000.00         38,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์   37,920.8 บาท  บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์   37920.8 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

82 รายงานการซ้ือดินสอเขียนกระจก จ านวน 2

 รายการ

1,200.00           1,152.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ชัยวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย   1,152 บาท  

   

บจก.ชัยวฒันา ซัพพลาย 1,155.6    บาท

 บจก.ชัยวฒันา ออฟฟิศ ซัพพลาย   1152 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

83 รายงานการซ้ือกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า   

จ านวน  1  อัน

1,000.00           1,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เอ.พี. ฟอร์เอเวอร์   950 บาท  บจก. เอ.พี. ฟอร์เอเวอร์   950 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

84 รายงานการจา้งบริการตรวจวเิคราะห์สอบ

เทียบเคร่ืองตรวจอวยัวะสนามแม่เหล็ก

ก าลังสูง

9,000.00           9,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  เงินบ ารุงกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   9,000 บาท  เงินบ ารุงกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   9000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

85 รายงานการซ้ือแวน่ตากันกระเด็น จ านวน 

306 อัน

30,600.00         30,600.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.ซี.พี.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป   30,122.64 บาท  หจก.ซี.พี.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป   30122.64 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

86 รายงานการซ้ือชุดไทยเดิม กลองยาว และ

ช่างแต่งหน้าท าผม จ านวน 3 งาน

50,000.00         50,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  น.ส.รุจเนตร เอ้งฉ้วน   42,000 บาท  น.ส.รุจเนตร เอ้งฉ้วน   42000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

87 รายงานการซ้ือชุดไทยเดิม กลองยาว และ

ช่างแต่งหน้าท าผม จ านวน 3 งาน

50,000.00         50,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  น.ส.วนัทนีย์ จริประภานนท์ 3,000 บาท  น.ส.วนัทนีย์  จรีประภานนท์   3000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

88 รายงานการซ้ือชุดไทยเดิม กลองยาว และ

ช่างแต่งหน้าท าผม จ านวน 3 งาน

50,000.00         50,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  นายปองเทพ จนัทร์โป๊ 5,000 บาท  นาย ปองเทพ  จนัทร์โป๊   5000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

89 รายงานการซ้ือของรางวลัเพื่อใช้ในกิจกรรม

 Hall of fame (Homey Service 

Trainerรุ่นที่ 2)

15,000.00         14,499.60             วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จ ากัด   10,500 บาท  บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จ ากัด   10500 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

90 รายงานการซ้ือรถเข็นอเนกประสงค์ โนเบิล

ลิฟ

3,400.00           3,350.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   3,350 บาท  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   3350 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

91 รายงานการซ้ือของรางวลัเพื่อใช้ในกิจกรรม

 Hall of fame (Homey Service 

Trainerรุ่นที่ 2)

15,000.00         14,499.60             วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จ ากัด   10,500 บาท  หจก.ซี.พี.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป   3600.34 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

92 รายงานการซ้ืออาหารแบบค็อกเทลเพื่อใช้

ในกิจกรรม Hall of fame (Homey 

ServiceTrainer รุ่นที่ 2)

33,000.00         30,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ดี เคเทอร่ิง   29,328.7 บาท  บจก.ดี เคเทอร่ิง   29328.7 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

93 รายงานการจา้งบริการแปลเอกสาร

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 1 

รายการ

4,000.00           3,200.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  ภาสิทธิ ์ ศุภขจรวนิช   3,200 บาท  ภาสิทธิ ์ ศุภขจรวนิช   3200 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

94 รายงานการซ้ือหลอดกาแฟใสขนาดส้ัน 

จ านวน 1 รายการ

3,000.00           2,520.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต   2,520 บาท  บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต   2520 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

95 รายงานการจา้งดูแลและบ ารุงรักษาระบบ

ลิฟต์ขนส่งชุดเคร่ืองมือผ่าตัด

48,000.00         48,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. โปรเจค็ท์ พ้อยท์ (ไทยแลนด์)   47,080 

บาท

 บจก. โปรเจค็ท์ พ้อยท์ (ไทยแลนด์)   47080 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

96 รายงานการจา้งบริการสอบเทียบค่าและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชือ้

35,000.00         35,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.อีควปิ เฮลท์แคร์   35,000 บาท  บจก.อีควปิ เฮลท์แคร์   35000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

22 พฤศจกิายน 2561

97 รายงานการจา้งผลิตกระเป๋าผ้าแคนวาส

ส าหรับบุคลากร จ านวน 1 รายการ

300,000.00       288,900.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ยูนิคโปร (ประเทศไทย)   270,000 บาท  บจก.ยูนิคโปร (ประเทศไทย)   270000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

22 พฤศจกิายน 2561

98 รายงานการจา้งท าอาหารส าหรับงานปีใหม่

ประจ าปี 2562 จ านวน 1 งาน

500,000.00       500,000.00           วธิคัีดเลือก  นายสมเกียรติ  พงษ์ประพันธ ์  434,000 บาท  

เจห๊มวยโต๊ะจนี   382,300 บาท

 นายสมเกียรติ  พงษ์ประพันธ ์  434000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

22 พฤศจกิายน 2561

99 รายงานการซ้ือรองเท้า Slippers จ านวน  

100  คู่

1,200.00           1,200.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  สมจติต์ รุจวิรภิญโญ   1,200 บาท  สมจติต์ รุจวิรภิญโญ   1200 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

22 พฤศจกิายน 2561

100 รายงานการซ้ือโทรทัศน์ และขาแขวนยึดผนัง 81,000.00         79,126.50             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เอว ีเทค ซีสเต็มส์   79,000 บาท  บจก. เอว ีเทค ซีสเต็มส์   79000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

22 พฤศจกิายน 2561

101 รายงานการซ้ือหนังสือ Estimated   

Useful Lives of Depreciable Hospital

 Assets,Revised 2018 Edition จ านวน 1

 รายการ

4,500.00           4,500.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  HEROTHAILAND.COM   4,500 บาท  HEROTHAILAND.COM   4500 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

23 พฤศจกิายน 2561

102 รายงานการซ้ือสายหูฟังโทรศัพท์ 4,100.00           4,066.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   4,066 บาท  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   4066 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

23 พฤศจกิายน 2561

103 รายงานการซ้ือ Hard Disk ส าหรับระบบ 

CCTV

10,000.00         9,951.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.วเีจ ไอที   9,951 บาท  

บจก.สหธรุกิจ   10,111.5 บาท

 บจก.วเีจ ไอที   9951 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

23 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

104 รายงานการจา้งผลิตป้ายชือ่แพทย์ผู้ป่วยใน

และผ้ายชือ่แพทย์ผู้ป่วยนอก จ านวน 1 

รายการ

171,000.00       170,540.88           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   170,540.88 

บาท  

บจก.สยาม ฟิวเจอร์ พลัส   255,811.32 บาท

บจก.แพนซูมกราฟิค   270,513.12 บาท

 บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   170540.88 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

23 พฤศจกิายน 2561

105 รายการการจา้งผลิต Backdrop เพื่อใช้ใน

กิจกรรม Hall of fame (Homey Service

 Trainerรุ่นที่ 2)

10,000.00         10,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   8,346 บาท  บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์   8346 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

26 พฤศจกิายน 2561

106 รายงานการซ้ืออุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมบ่อ

น้ า

16,000.00         15,277.46             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)   15,277.46 บาท  บจก.ส.นภา(ประเทศไทย)   15277.46 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

26 พฤศจกิายน 2561

107 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่เคร่ืองไตเทียม จ านวน 1 เคร่ือง

19,125.00         19,125.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)   18,000 บาท  บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)   18000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

26 พฤศจกิายน 2561

108 รายงานการซ้ือรถเข็น 4ล้อ จ านวน 2 

รายการ

1,550.00           1,550.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   1,550 บาท  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   1550 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

27 พฤศจกิายน 2561

109 รายงานการซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองไตเทียม

 จ านวน 4 รายการ

225,000.00       225,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา   220,000 บาท  บจก.ซิลลิค ฟาร์มา   220000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

27 พฤศจกิายน 2561

110 รายงานการซ้ือเคร่ืองขูดหินปูนด้วยไฟฟ้า 

จ านวน   1 เคร่ือง

16,000.00         16,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เด็นท-์เมท   16,000 บาท  บจก. เด็นท-์เมท   16000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

27 พฤศจกิายน 2561

111 รายงานการซ้ือแผ่นไฟฟ้าให้ความร้อน  

จ านวน  2  ชิน้

4,000.00           4,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.ซี.พี.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป   4,000 บาท  หจก.ซี.พี.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป   4000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

28 พฤศจกิายน 2561

112 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่เคร่ืองมือบ าบัดด้วยความเย็นจ านวน

 1 เคร่ือง

25,680.00         25,680.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.รีแฮบ เมดิคอล   24,000 บาท  บจก.รีแฮบ เมดิคอล   24000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

28 พฤศจกิายน 2561

113 รายงานการซ้ือไมโครเวฟ  จ านวน  1  

เคร่ือง

3,000.00           3,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   2,780 บาท  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   2780 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

28 พฤศจกิายน 2561

114 รายงานการซ้ือวสัดุส้ินเปลืองและการอบฆ่า

เชือ้ส าหรับเคร่ืองกรองน้ าระบบ RO จ านวน

 3 รายการ

35,000.00         35,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.วอเทค   35,000 บาท  บจก.วอเทค   35000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

28 พฤศจกิายน 2561

115 รายงานการซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง จ านวน

 2 ตู้

40,000.00         27,820.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.อินฟินิต้ี ออฟฟิต ซัพพลาย   27,820 บาท  บจก.อินฟินิต้ี ออฟฟิต ซัพพลาย   27820 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

29 พฤศจกิายน 2561

116 รายงานการซ้ือขวดกันล้น (Overflow 

Safety Traps)ส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะและ

น้ าลายแบบต

2,200.00           2,200.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์   2,200 บาท  บจก. เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์   2200 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

117 รายงานการซ้ือเหยือกตวงน้ า ขนาด 1,500

 ml  จ านวน  5  ใบ

1,300.00           1,284.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.แอดวานซ์ สเต็ป คอร์ปอเรชัน่   1284 บาท  บจก.แอดวานซ์ สเต็ป คอร์ปอเรชัน่   1284 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

118 รายงานการซ้ืออะไหล่ชุดควบคุมมอเตอร์

ของระบบระบายน้ าเสีย

9,000.00           8,910.96               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   8,910.96 บาท  บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   8910.96 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

119 รายงานการซ้ือสายปล๊ักพ่วง 40,000.00         38,276.04             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   38,276.04 บาท  

บจก.ทริปเปิ้ลอีเทรดด้ิง   43,501.92 บาท

 บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลท์ต้ิง   38276.04 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

120 รายงานการซ้ือเก้าอีห้ัวหมุด 5,200.00           5,136.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทีเอชเอ กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน่   5,136 บาท  บจก.ทีเอชเอ กรุ๊ป คอร์เปอเรชัน่   5136 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

121 รายงานการซ้ือชุดใบมีดตัดซองส าหรับ

เคร่ืองผนึกซองพลาสติคส าหรับใส่เคร่ืองมือ

แพทย์

2,500.00           2,500.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วสิ กรุ   2,500 

บาท

 บจก.พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วสิ กรุ   2500 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

122 รายงานการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาและ

สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์จกัษุ จ านวน 3 

รายการ

14,980.00         14,980.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.อาร์เอ็กซ์   14,980 บาท  บจก.อาร์เอ็กซ์   14980 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

123 รายงานการซ้ือยางกันกระแทก 14,000.00         14,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   14,000 บาท 

บจก.บุญถาวรเซรามิค   18,400 บาท

 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์   14000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

124 รายงานการจา้งบริการขนย้ายบันไดฝึกเข้า

มุมจ านวน 1 งาน

3,000.00           3,000.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ว.ีเอส เอ็นจเินียร่ิง   3,000 บาท  บจก.ว.ีเอส เอ็นจเินียร่ิง   3000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

125 รายงานการจา้งบริการซ่อมและเปล่ียน

อะไหล่อุปกรณ์ส าหรับใช้กับสวา่นเจาะ

กระดูก

98,800.00         98,800.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.บางกอกยูนิเทรด   98,800 บาท  บจก.บางกอกยูนิเทรด   98800 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

126 รายงานการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษา

เคร่ืองจีด้้วยความเย็น จ านวน 1 เคร่ือง

3,210.00           3,210.00               วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชัน่แนล   3,210 บาท  บจก.ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชัน่แนล   3210 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

127 รายงานการจา้งบริการสอบเทียบเคร่ือง

วเิคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและชุด

ทดสอบแรงดัน

21,400.00         21,400.00             วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ทรีท เมด   21,400 บาท  บจก.ทรีท เมด   21400 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

128 รายงานการจา้งบริการสอบเทียบเคร่ืองดูด

ปล่อยของเหลวแบบอัตโนมัติ จ านวน 26 

เคร่ือง

22,256.00         22,256.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดอกเตอร์ คาลิเบรชัน่   22,256 บาท บจก.ดอกเตอร์ คาลิเบรชัน่   22256 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

129 รายงานการจา้งบริการดูแลบ ารุงรักษาและ

เปล่ียนแผงกรองขัน้ต้นเคร่ืองกรองอากาศ

ด้วย

98,975.00         98,975.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี   98,975 บาท บจก.อีสส์โกไทย เทคโนโลยี   98975 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

130 รายงานการซ้ือพลาสติกป้ายราคาแบบมี

แถบกาว จ านวน 500 ชิน้

28,000.00         25,145.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   25,145 บาท บจก.ทริปเปิ้ล อี เทรดด้ิง   25145 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

131 รายงานการซ้ือวสัดุงานบ้านบริการผู้ป่วย 

(กลุ่มน้ าด่ืมบรรจขุวด)

9,100,000.00     9,052,800.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

หจก. เอ.เอส.เอ. (กรุงเทพฯ)   7,752,320 บาท หจก. เอ.เอส.เอ. (กรุงเทพฯ)   7752320 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

6 พฤศจกิายน 2561

132 รายงานการซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 191 

รายการ

2,300,000.00     2,137,810.32         วธิคัีดเลือก หจก.บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี   1,999,237.009 

บาท  

บจก.ชัยวฒันา ออฟฟิศซัพพลาย   2,242,690.3 

บาท

บจก.ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์ฯ   2,10,7877 บาท

หจก.บรรณสารสเตชัน่เนอร่ี   1999237.00999999 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

20 พฤศจกิายน 2561

133 รายงานการซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับผู้ป่วย 

จ านวน 15 รายการ ( 3 หมวด)

1,768,400.00     1,173,620.00         วธิคัีดเลือก บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   797,107 บาท บจก.รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)   797107 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

134 รายงานการซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับผู้ป่วย 

จ านวน 15 รายการ ( 3 หมวด)

1,768,400.00     1,173,620.00         วธิคัีดเลือก บจก.กรุงเทพธรุกิจ มีเดีย        212,065 บาท บจก.กรุงเทพธรุกิจ มีเดีย   212065 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

135 รายงานการซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับผู้ป่วย 

จ านวน 15 รายการ ( 3 หมวด)

1,768,400.00     1,173,620.00         วธิคัีดเลือก บมจ.บางกอกโพสต์              187,320 บาท บมจ. บางกอกโพสต์   178320 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

21 พฤศจกิายน 2561

136 รายงานการซ้ือวสัดุงานบ้านบริการผู้ป่วย 

(กลุ่มกระดาษช าระ)

5,590,000.00     5,586,400.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

บจก.บิลเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง   4,756,600 บาท บจก.บิลเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง   4756600 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

26 พฤศจกิายน 2561

137 รายงานการซ้ือกระดาษบันทึกทาง

การแพทย์ จ านวน 4 รายการ

315,400.00       315,400.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ออมนิเมด   293,030 บาท บจก. ออมนิเมด   293030 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

30 พฤศจกิายน 2561

138 รายงานการจา้งดูแลรักษาเชิงป้องกันระบบ

 T-DOC 2000 จ านวน 1 รายการ

1,000,000.00     960,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)   885,000 บาท บจก. เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)   885000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

6 พฤศจกิายน 2561

139 รายงานการจา้งบริการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จ านวน 1 รายการ

3,983,750.00     3,852,000.00         วธิคัีดเลือก บมจ.เอสวโีอเอ   3,284,900 บาท  

บจก.แลนซิง บิสสิเนส ซิสเต็มส์   3,852,000 บาท

บมจ.เอสวโีอเอ   3284900 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

9 พฤศจกิายน 2561

140 รายงานการซ้ือบรรจภุัณฑ์ ถุงกระดาษมีโล

โก้ จ านวน 3 รายการ

1,200,000.00     1,088,000.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

บจก.พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์   864,100 บาท บจก.พีเอสพี ป.แสงทองการพิมพ์   864100 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

9 พฤศจกิายน 2561

141 รายงานการจา้งดูแลรักษาระบบงานและ

ซ่อมแซมแก้ไขระบบโปรแกรมฐานข้อมูล

และจดัเก็บภาพส าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ 

จ านวน 1 รายการ

1,018,325.00     870,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)   870,000 บาท บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)   870000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561

142 รายงานการจา้งงานจา้งควบคุมและก าจดั

สัตวร์บกวน

1,500,000.00     1,500,000.00         วธิปีระกาศเชิญชวน

ทั่วไป E-bidding

บจก.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย   920,196 บาท บจก.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย   920196 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

14 พฤศจกิายน 2561



ล ำดับ รำยงำนกำรขอซ้ือขอจ้ำง  วงเงินขอซ้ือหรือ

ขอจ้ำง

 มูลค่ำรำคำกลำงใน

กำรจัดหำ

วิธกีำรซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ  ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปยิมหำรำชกำรุณย์

วันที่  17 ธนัวำคม 2561

143 รายงานการจา้งงานบ ารุงรักษาระบบนิว

มาติกส์ทิวป์ รับส่งส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์

1,600,000.00     1,412,400.00         วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด   1,200,000 บาท บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด   1200000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

15 พฤศจกิายน 2561

144 รายงานการจา้งงานบ ารุงรักษาระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารดับเพลิง FM200

185,000.00       171,200.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมก้า แพลนเน็ต   171,200 บาท บจก.เมก้า แพลนเน็ต   171200 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

16 พฤศจกิายน 2561

145 รายงานการจา้งงานบริการบ ารุงรักษา

ระบบประตูอัตโนมัติ

300,000.00       297,000.00           วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีแอล.ท.ีแอสโซซิเอทส์   290,000 บาท บจก.บ.ีแอล.ท.ีแอสโซซิเอทส์   290000 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

28 พฤศจกิายน 2561

146 รายงานการซ้ือถาดหลุมใส่วสัดุเหลวทางทัน

ตกรรมชนิด 3 หลุม จ านวน 5 ห่อ

1,926.00           1,926.00               วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   1,926 บาท บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)   1926 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

6 พฤศจกิายน 2561

147 รายงานการจา้งบริการจดัเก็บเอกสาร 

จ านวน 4 รายการ

90,000.00         87,317.28             วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. ทรัพย์ศรีไทย   87,317.28 บาท บมจ. ทรัพย์ศรีไทย   87317.28 บาท พิจารณาจากราคาประกอบคุณสมบัติด้าน

เทคนิค

28 พฤศจกิายน 2561


