
ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

1 ซ้ือแผ่นกั้นเตียงผู้ป่วยชนิดถอดออกได้ จ ำนวน 140 คู่ 980,000.00     958,720.00     วธิคัีดเลือก บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์กำรแพทย ์

958,720.00 บำท

บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์กำรแพทย ์

784,000.00  บำท

พิจำรณำจำกรำคำประกอบ

คุณสมบัติด้ำนเทคนิค มผู้ียื่น

เสนอเพียงรำยเดียว

3100001632 

(03/08/2020)

2 ซ้ือเคร่ืองให้กำรรักษำด้วยควำมเยน็(Cryotherapy) 

จ ำนวน 2 ชดุ

1,000,000.00   1,000,000.00   วธิคัีดเลือก บจก. วนัวนัดี (ประเทศไทย) 1,000,000.00

 บำท

บจก. ประภสัสร เอน็จเินียร่ิง ซัพพลำย 

990,000.00 บำท

บจก.ประภสัสร เอน็จเินียร่ิง ซัพพลำย

 980,000.00  บำท

พิจำรณำจำกรำคำประกอบ

คุณสมบัติด้ำนเทคนิค

3100001633 

(03/08/2020)

3 ซ้ืออปุกรณ์ต่อพ่วงเคร่ืองวดัสัญญำณชพี จ ำนวน 4 รำยกำร 654,300.00     654,300.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โซวคิ 654,300.00 บำท บจก.โซวคิ 600,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001634 

(04/08/2020)

4 ซ้ือเคร่ืองวเิครำะห์กำ๊ซระหวำ่งดมยำ(Anesthetic gas 

monitor)จ ำนวน 5 เคร่ือง

900,000.00     900,000.00     วธิปีระกำศเชญิชวน

ทั่วไป (e-bidding)

บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 

900,000.00  บำท

บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 

900,000.00  บำท

พิจำรณำจำกรำคำแต่มผู้ียื่น

ขอ้เสนอเพียงรำยเดียว

3100001635 

(04/08/2020)
5 จำ้งควบคุมปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 สำยบริหำรกำรเงิน 403,000.00     400,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เกษมดีซำยน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ 

400,000.00 บำท

บจก. แปลน คอนซัลแตนท์ส 400,000.00 

บำท

บจก. ซีวลิเทค ดีไซน์ แอนด์ คอลซัลแตนท์ 

403,000.00 บำท

บจก.เกษมดีซำยน์ แอนด์ คอนซัล

แทนท์ 350,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001636 

(04/08/2020)

6 จำ้งปรับปรุงพื้นที่ส ำนักสำยบริหำรกำรเงิน ชั้น 8 จ ำนวน 

1 งำน

6,200,000.00   6,163,965.46   วธิปีระกำศเชญิชวน

ทั่วไป (e-bidding)

บจก. เบอร์ลิน เยอรมนี อมิพอร์ท 

5,798,000.00 บำท

บจก. ยู่ฮุย อนิทีเรีย 6,000,000.00 บำท

บจก.เบอร์ลิน เยอรมนี อมิพอร์ท 

5,798,000.00  บำท

พิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำ 3100001637 

(07/08/2020)

7 ต่อกำรใชลิ้ขสิทธิ ์Software RPA UiPath จ ำนวน 1 งำน 981,150.00     981,150.00     วธิปีระกำศเชญิชวน

ทั่วไป (e-bidding)

บจก. ฟูจติสึ (ประเทศไทย) 1,145,165.09 

บำท

บจก. เพ็ตตำไบท์ 920,681.50 บำท

บจก.เพ็ตตำไบท์ 910,000.00  บำท พิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำ 3100001638 

(07/08/2020)

8 ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบเสียงประกำศและระบบเสียงเพื่อ

เตรียมกำรอพยพฉกุเฉนิแบบดิจติอลจ ำนวน 1 รำยกำร

2,000,000.00   1,963,641.53   วธิคัีดเลือก บจก. ไอทีเอว ี1,670,719.40 บำท

บจก. ซี.เอม็.เอส. คอนโทรล ซิสเท็ม 

1,811,724.00 บำท

บจก. ออโตเมชั่น เซอร์วสิ 1,846820.00 บำท

บจก.ไอทีเอว ี1,630,000.00  บำท พิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำ 3100001639 

(11/08/2020)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดือน สิงหำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที่ 3 กันยำยน 2563

สิงหำคม 2563 1/14



ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

9 ซ้ือระบบบริหำรจดักำรขอ้มลูสัญญำณชพี กำรชั่งน้ ำหนัก

และวดัส่วนสูงผู้ป่วยพร้อมระบบเชื่อมต่อเขำ้สู่ระบบ

บริหำรงำนโรงพยำบำล(HIS)  โดยอตัโนมติั Phase 1 

5,000,000.00   5,000,000.00   วธิคัีดเลือก บจก. โซวคิ 5,000,000.00 บำท

บจก. ออริจเินเตอร์ 4,990,000.00 บำท

บจก.โซวคิ 4,900,000.00  บำท พิจำรณำจำกรำคำประกอบ

คุณสมบัติด้ำนเทคนิค

3100001640 

(11/08/2020)

10 ซ้ือเคร่ืองตรวจวดัปริมำณน้ ำในกระเพำะปัสสำวะ 

(Portable scan 3DBladder Scanner) จ ำนวน 1 ชดุ

1,160,000.00   580,000.00     วธิปีระกำศเชญิชวน

ทั่วไป (e-bidding)

บจก.พ.ีพ.ีเอ. เมดิคอล กรุ๊ป 575,000.00 

บำท

บจก.พ.ีพ.ีเอ. เมดิคอล กรุ๊ป 

520,000.00  บำท

พิจำรณำจำกรำคำแต่มผู้ียื่น

ขอ้เสนอเพียงรำยเดียว

3100001641 

(11/08/2020)

11 ซ้ือตู้เยน็ควบคุมอณุหภมู ิ2-8องศำเซลเซียสพร้อม

สัญญำณเสียงเตือน จ ำนวน 20 เคร่ือง

700,000.00     700,000.00     วธิคัีดเลือก บจก. เซสท์ - เมด 599,200.00 บำท

บจก. เมดิคูล 631,300.00 บำท

บจก.เซสท-์เมด 599,200.00  บำท พิจำรณำจำกเกณฑ์รำคำ 3100001642 

(19/08/2020)

12 จำ้งส ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำร

โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย ์ปี 2563 จ ำนวน 1

 งำน

2,000,000.00   2,000,000.00   วธิคัีดเลือก บจก. เอม็วพีี คอนซัลท์แทนท์ 1,050,000.00

 บำท

บจก. ซีเอสเอน็ รีเสิร์ซ 786,450.00 บำท

บจก. เอคอร์น มำร์เกต็ต้ิง แอนด์ รีเสิร์ซ 

คอนซัลแทนส์ 980,000.00 บำท

บจก.เอม็วพีี คอนซัลท์แทนท์ 

900,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001643 

(19/08/2020)

13 เชำ่ระบบกำรจดักำรและติดตำมอปุกรณ์กำรแพทยภ์ำยใน

โรงพยำบำลศิริรำชปิยมหำรำชกำรุณย ์จ ำนวน 1 ระบบ

500,000.00     500,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฟินน์ โซลูชั่น 500,000.00 บำท บจก.ฟินน์ โซลูชั่น 500,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001644 

(19/08/2020)

14 ซ้ือเคร่ืองตรวจอวยัวะภำยในด้วยคล่ืนเสียงควำมถี่สูง

(Ultrasound)จ ำนวน 2 เคร่ือง

5,800,000.00   5,000,000.00   วธิคัีดเลือก บจก. ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเรต็มส์ (ประเทศ

ไทย) 4,598,000.00 บำท

บจก. ซี เอม็ ซี ไบโอเท็ค 5,800,000.00 บำท

บจก.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

4,570,000.00  บำท

พิจำรณำจำกรำคำประกอบ

คุณสมบัติด้ำนเทคนิค

3100001645 

(20/08/2020)

15 ซ้ือเคร่ืองตรวจและบันทึกคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจแบบ 12 ลีด 

จ ำนวน 2 เคร่ือง

720,000.00     720,000.00     วธิคัีดเลือก บกจ. โซวคิ 650,000.00 บำท

บจก. มำยด์ เมดิคอล แคร์ 660,000.00 บำท

บจก.โซวคิ 650,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001646 

(21/08/2020)

16 ซ้ือระบบคัดกรองอณุหภมูร่ิำงกำยด้วยปัญญำประดิษฐ์ 

จ ำนวน 3 ชดุ

754,350.00     754,350.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไซท์ เพรพพำเรชั่น 753,000.00 บำท บริษัท ไซท์ เพรพพำเรชั่น 

730,000.00  บำท

สถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ 3100001647 

(21/08/2020)

17 จำ้งออกแบบปรับปรุงระบบท่อน้ ำล้ำงไตส ำหรับพื้นที่ 

ICU1ICU2 และ CCU ชั้น 5

238,000.00     238,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออีซีี เอน็จเินียร่ิง เน็ทเวร์ิ 214,000.00

 บำท

บจก.ออีซีี เอน็จเินียร่ิง เน็ทเวร์ิ 

20,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001648 

(26/08/2020)
18 ซ้ือเคร่ือง Printer Sticker จ ำนวน 2 รำยกำร 490,000.00     483,907.50     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอดวำนซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น 

483,907.50 บำท

บจก.แอดวำนซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น 

483,907.50  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001649 

(28/08/2020)

19 ซ้ือเคร่ืองชว่ยทดแทนกำรท ำงำนของไตชนิดต่อเนื่อง

พร้อมปั๊มน้ ำยำซิเตรทและปั๊มน้ ำยำแคลเซียมจ ำนวน 1 

1,350,000.00   1,350,000.00   วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ 1,300,000.00 บำท บจก.ซิลลิค ฟำร์มำ 1,200,000.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3100001650 

(31/08/2020)
20 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ตู้เยน็ควบคุมอณุหภมู ิ

จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,350.00         5,350.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซสท-์เมด 5,350.00 บำท บจก.เซสท-์เมด 5,350.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064897 

(03/08/2020)

21 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองฝึกกำรทรงตัว 

จ ำนวน 1 รำยกำร

8,560.00         8,560.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 8,560.00 บำท บจก.รีแฮบ เมดิคอล 8,560.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064898 

(03/08/2020)
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

22 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองควบคุมกำรให้อำหำรเหลวทำง

สำยยำงอตัโนมติัพร้อมเปล่ียนจ ำนวน 1 รำยกำร

2,200.00         2,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.จ ำเริญแพทยภ์ณัฑ์ 2,200.00 บำท บจก.จ ำเริญแพทยภ์ณัฑ์ 2,200.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064899 

(03/08/2020)
23 ซ้ือเคร่ืองฟอกอำกำศ SHARP FP-J60TA-W จ ำนวน 3 

เคร่ือง

49,113.00       49,113.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิ้ล อ ีเทรดด้ิง 49,113.00 บำท บจก.ทริปเปิ้ล อ ีเทรดด้ิง 49,113.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064900 

(03/08/2020)
24 ซ้ือแผงควบคุมระบบนิวมำติกส์ทิวป์ 287,937.00     287,937.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โอลิมเปียไทย จ ำกดั 287,937.00 

บำท

บริษัท โอลิมเปียไทย จ ำกดั 

287,937.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064901 

(03/08/2020)
25 ซ้ือเคร่ืองวดัควำมถว่งจ ำเพำะของปัสสำวะ จ ำนวน 1 

เคร่ือง

9,523.00         9,523.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เลกะ คอร์ปอเรชั่น 9,237.31 บำท บจก.เลกะ คอร์ปอเรชั่น 9,237.31  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064902 

(03/08/2020)

26 จำ้งเปล่ียน Controller พัดลมหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 37,000.00       36,380.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.เอกรัฐวศิวกรรม 36,380.00 บำท บมจ.เอกรัฐวศิวกรรม 36,380.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064904 

(03/08/2020)

27 ซ้ือผ้ำมำ่นส ำรองและผ้ำมำ่นกั้นเตียง จ ำนวน 16 รำยกำร 420,000.00     417,471.20     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอส.พ.ีคำร์เปท แอนด์ คลีน 

417,471.20 บำท

บจก.เอส.พ.ีคำร์เปท แอนด์ คลีน 

417,471.20  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064946 

(04/08/2020)

28 จำ้งออกแบบคู่มอืภำวะปวดหลัง 19,500.00       19,260.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมอำย 19,260.00 บำท บจก.โมอำย 19,260.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064948 

(04/08/2020)

29 ซ้ือรองเท้ำยำง จ ำนวน 50 คู่ 14,000.00       14,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ท้อปไลน์ โพรดักส์ 14,000.00 บำท บจก. ท้อปไลน์ โพรดักส์ 14,000.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064949 

(04/08/2020)

30 จำ้งบริกำรแกไ้ขจดุร่ัวของระบบแกส๊ทำงกำรแพทย ์

จ ำนวน 1 งำน

10,700.00       10,700.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เอส.เอม็.เจ. อนิเตอร์โพรดักส์ 

10,700.00 บำท

บจก. เอส.เอม็.เจ. อนิเตอร์โพรดักส์ 

10,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064950 

(04/08/2020)

31 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองระงับควำมเจบ็ปวดด้วยตัวผู้ป่วย

เอง จ ำนวน 1 รำยกำร

6,375.00         6,375.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โซวคิ 6,300.00 บำท บจก.โซวคิ 6,300.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064955 

(04/08/2020)
32 ซ้ือวสัดุทำงกำรแพทย ์จ ำนวน 1 รำยกำร 8,950.00         8,950.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 8,950.00 บำท บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 8,950.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064957 

(04/08/2020)

33 เชำ่เต็นท์ผ้ำใบพร้อมติดต้ังจ ำนวน 1 รำยกำร 12,519.00       12,519.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.กำ้วหน้ำผ้ำใบ 12,519.00 บำท บจก.กำ้วหน้ำผ้ำใบ 12,519.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064958 

(05/08/2020)

34 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับกล้องส่องล ำไส้

ใหญ่ จ ำนวน 1 กล้อง

190,830.22     190,830.22     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) 190,830.22 

บำท

บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

175,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064959 

(05/08/2020)
35 ซ้ืออปุกรณ์ประกอบส ำหรับเคร่ืองวดัควำมดันโลหิต

อตัโนมติั 24 ชั่วโมง จ ำนวน 1 รำยกำร

1,500.00         1,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด 1,500.00  บำท บจก.เซนต์เมด 1,500.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064961 

(05/08/2020)
36 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองวดัควำมดันโลหิต (แบบไร้สำร

ปรอท) จ ำนวน 1 รำยกำร

5,800.00         5,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.จ ำเริญแพทยภ์ณัฑ์ 5,800.00 บำท บจก.จ ำเริญแพทยภ์ณัฑ์ 5,800.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064962 

(05/08/2020)

37 จำ้งติดต้ังระบบเสียงประกำศ ที่คลังยำ ชั้น B1 39,804.00       39,804.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไอทีเอว ี39,804.00  บำท บจก.ไอทีเอว ี39,804.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064963 

(05/08/2020)
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

38 ซ้ือกระปุกครีม 40 กรัม ตลับขำว ฝำสีฟ้ำ จ ำนวน 1 

รำยกำร

18,190.00       18,190.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญแสงฮวด 18,190.00 บำท บจก.เจริญแสงฮวด 18,190.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064975 

(05/08/2020)
39 ซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร 31,030.00       31,030.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น 31,030.00 บำท บจก.ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น 31,030.00

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064976 

(05/08/2020)
40 ซ้ือตู้เยน็ 2 ประตู SHARP 7.9 คิว จ ำนวน 1 รำยกำร 7,987.55         7,987.55         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เอสเอม็ทีว ีโฮมอเีล็คทริค 7,987.55 

บำท

บจก. เอสเอม็ทีว ีโฮมอเีล็คทริค 

7,987.55  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064979 

(05/08/2020)
41 ซ้ืออะคริลิคใส (เพิ่มเติม) จ ำนวน 400 ชิ้น 36,000.00       35,952.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สำยน้ ำทิพยพ์ลำสติค อตุสำหกรรม 

35,952.00 บำท

บจก.สำยน้ ำทิพยพ์ลำสติค 

อตุสำหกรรม 35,952.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064984 

(05/08/2020)

42 ซ้ือกล่องลูกลอย และกอ๊กน้ ำเยน็ ส ำหรับตู้น้ ำด่ืม 12,000.00       11,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เออำร์พี เฮ้ำส์แวร์ 11,500.00 บำท หจก.เออำร์พี เฮ้ำส์แวร์ 11,500.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064987 

(05/08/2020)

43 ซ้ือวสัดุงำนชำ่ง 28,000.00       27,377.02       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชญำนิตย ์ซัพพลำย 27,377.02 บำท บจก.ชญำนิตย ์ซัพพลำย 27,377.02 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064988 

(05/08/2020)

44 ซ้ืออปุกรณ์ยดึยำงชะลอควำมเร็ว 5,100.00         5,084.64         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อำอำพำณิชย ์5,084.64 บำท บจก.อำอำพำณิชย ์5,084.64  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064990 

(05/08/2020)

45 จำ้งอบรม Practical Problem Solving 53,500.00       53,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น) 

53,500.00  บำท

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญี่ปุ่น)

 53,500.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064991 

(05/08/2020)

46 จำ้งซ่อมแซมอปุกรณ์ส ำหรับระบบ Car Park 3,300.00         3,210.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โจวทิ โกลบอล 3,210.00 บำท บจก.โจวทิ โกลบอล 3,210.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064992 

(05/08/2020)

47 จำ้งเปล่ียนน้ ำมนัเกยีร์ลิฟต์ขนของ (Dumb waiter)  

จ ำนวน 1 รำยกำร

17,000.00       16,777.60       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮิตำช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 

16,777.60 บำท

บจก.ฮิตำช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) 16,777.60  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100064994 

(05/08/2020)
48 ซ้ือที่คว่ ำจำน จ ำนวน 1 รำยกำร 26,750.00       26,750.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ปิคนิคพลำส อนิดัสเทรียล 26,750.00 

บำท

บจก.ปิคนิคพลำส อนิดัสเทรียล 

26,750.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065001 

(06/08/2020)

49 ซ้ือนำฬิกำแขวนผนัง จ ำนวน 1 รำยกำร 19,848.50       19,848.50       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สำกลนำฬิกำ 19,848.50 บำท บจก.สำกลนำฬิกำ 19,848.50  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065002 

(06/08/2020)

50 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองผลิตสุญญำกำศทำงกำรแพทย ์

หมำยเลข 3พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 9 รำยกำร

229,301.00     229,301.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เอส.เอม็.เจ. อนิเตอร์โพรดักส์ 

229,301.00 บำท

บจก. เอส.เอม็.เจ. อนิเตอร์โพรดักส์ 

224,700.00  บำท

เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์

 จงึจ ำเป็นต้องซ้ืออะไหล่และ

จำ้งบ ำรุงรักษำกบัผู้เสนอ

รำคำดังกล่ำว

4100065004 

(06/08/2020)

51 จำ้งบริกำรแปลเอกสำรทำงกำรแพทยภ์ำษำไทยเป็น

ภำษำองักฤษ จ ำนวน 6 งำน

22,200.00       22,200.00       วธิเีฉพำะเจำะจง ภมูเิพชร ร่วมจติร 22,200.00 บำท ภมูเิพชร ร่วมจติร 22,200.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065005 

(06/08/2020)
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

52 จำ้งออกแบบแผ่นพับ   เร่ือง กำรแปลผลเคร่ือง

BioelectricalImpedance Analysis (BIA) ของคลินิก

เบำหวำน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

11,000.00       10,700.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมอำย 10,700.00 บำท บจก.โมอำย 10,700.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065006 

(06/08/2020)

53 ซ้ือตู้ส ำหรับใส่อปุกรณ์ป้องกนักำรติดเชื้อ PPE จ ำนวน 2 ตู้ 7,348.64         7,348.64         วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 7,348.64 บำท บมจ.อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 7,348.64 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065009 

(06/08/2020)

54 จำ้งผลิตป้ำยกรุณำใชบ้ันไดเล่ือนและป้ำยหน้ำหอผู้ป่วย

วกิฤต จ ำนวน 2 รำยกำร

22,898.00       22,898.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 22,898.00 

บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

22,256.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065010 

(06/08/2020)

55 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองวดัและติดตำมเปอร์เซ็นต์ควำม

อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชพีจรจ ำนวน 1 รำยกำร

13,000.00       13,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ไพรม ์เมดิคอล 13,000.00 บำท บจก. ไพรม ์เมดิคอล 13,000.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065011 

(06/08/2020)
56 ซ้ือขำแขวนโทรทัศน์ 6,400.00         6,313.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 6,313.00 บำท บจก.วงศ์กจิมั่น 18,200.70  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065012 

(06/08/2020)
57 ซ้ือหมอ้สวน  จ ำนวน  1  ใบ 530.00           530.00           วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์กำรแพทย ์530.00 บำท บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์กำรแพทย ์

530.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065013 

(06/08/2020)
58 ซ้ือชดุหูฟังครอบศีรษะ จ ำนวน 2 ชิ้น 6,400.00         6,313.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อำร์ ที บี เทคโนโลย ี6,313.00  บำท บจก. อำร์ ที บี เทคโนโลย ี6,313.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065016 

(06/08/2020)
59 ซ้ือชดุทำนอำหำรในห้องพักผู้ป่วย จ ำนวน 4 รำยกำร 66,072.50       66,072.50       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.รอยลั เทเบิ้ลแวร์ไทย 66,072.50 บำท บจก.รอยลั เทเบิ้ลแวร์ไทย 

66,072.50  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065017 

(06/08/2020)
60 ซ้ือน้ ำมนัส ำหรับบ ำรุงรักษำเคร่ืองมอืทำงกำรแพทย ์

จ ำนวน 2 ขวด

2,880.00         2,880.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บำงกอกยนูิเทรด 2,880.00 บำท บจก.บำงกอกยนูิเทรด 2,880.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065034 

(07/08/2020)
61 ซ้ือ ENDOPATH X ACT RET CORD FIX PIN  จ ำนวน  6

  สำย

57,780.00       57,780.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 

57,780.00 บำท

บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) 57,780.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065035 

(07/08/2020)

62 ซ้ือเคร่ืองสเเกนใบหน้ำ จ ำนวน 2 รำย 41,730.00       41,730.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ดี สมำร์ท โซลูชั่น 41,730.00 บำท บจก. ดี สมำร์ท โซลูชั่น 41,730.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065036 

(07/08/2020)

63 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้ำพร้อม

เปล่ียนจ ำนวน 9 รำยกำร

374,393.50     374,393.50     วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 

374,393.50 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 

374,393.50  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065037 

(07/08/2020)
64 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองจี้และตัดด้วยไฟฟ้ำพร้อมเปล่ียน 

จ ำนวน 4รำยกำร

338,334.00     338,334.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 338,334.00

 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

321,417.30  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065040 

(07/08/2020)

65 ซ้ือเทปกนัล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 37,000.00       36,594.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.3 เอ อนันตรำ 36,594.00 บำท บจก.3 เอ อนันตรำ 36,594.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065051 

(10/08/2020)
66 ซ้ือน้ ำกล่ันบริสุทธิ ์ขนำด 1,100 ML จ ำนวน 20 โหล 2,200.00         2,140.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนล้ีเซียฮวด 2,140.00 บำท ร้ำนล้ีเซียฮวด 2,140.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065052 

(10/08/2020)

67 ซ้ือเทปสีส ำหรับจดัชดุเคร่ืองมอืผ่ำตัด จ ำนวน  5 รำยกำร 18,951.84       18,951.84       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ไพรม ์เมดิคอล 18,951.84 บำท บจก. ไพรม ์เมดิคอล 18,951.84  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065055 

(10/08/2020)
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง
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สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

68 ซ้ือเกำ้อี้ส ำหรับประชมุจ ำนวน 2 รำยกำร 31,051.40       31,051.40       วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 31,051.41 บำท บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 31,051.40

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065057 

(10/08/2020)
69 ซ้ือสต๊ิกเกอร์มโีลโก ้รพ. จ ำนวน 1 รำยกำร 7,125.00         7,125.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ เลเบิ้ล 7,125.00 

บำท

บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ เลเบิ้ล 

7,125.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065059 

(10/08/2020)
70 ซ้ือFlow Switch 11,000.00       10,165.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชญำนิตย ์ซัพพลำย 10,165.00 บำท บจก.ชญำนิตย ์ซัพพลำย 10,165.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065060 

(10/08/2020)
71 ซ้ือน้ ำยำปรับอำกำศฆำ่เชื้อ    1 รำยกำร 175,000.00     175,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เดลต้ำ อนิโนเวชั่น 175,000.00 บำท บจก.เดลต้ำ อนิโนเวชั่น 175,000.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065061 

(10/08/2020)

72 จำ้งซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน

 1 รำยกำร

14,000.00       14,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง นำยมงคล เพตรำ 14,000.00 บำท นำยมงคล เพตรำ 14,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065062 

(10/08/2020)

73 ซ้ือLicenses ระบบCall center จ ำนวน 1 รำยกำร 79,864.80       79,864.80       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดำต้ำโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ 

79,864.80 บำท

บจก.ดำต้ำโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

 79,864.80  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065063 

(10/08/2020)

74 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ป้ำยบ่งชี้ที่กั้นเตียง จ ำนวน 2 รำยกำร 9,416.00         9,416.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ กรำฟฟิค 

9,416.00  บำท

บจก โมเดิร์นเพรส แอนด์ กรำฟฟิค 

9,416.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065082 

(11/08/2020)

75 ซ้ือปั๊มสูบน้ ำเสีย 251,450.00     251,450.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.มนิเซนแมชนีเนอร่ี 251,450.00 บำท บจก.มนิเซนแมชนีเนอร่ี 251,450.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065086 

(11/08/2020)

76 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับยนูิตทันตกรรม พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 3 

รำยกำร

45,475.00       45,475.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 45,475.00 บำท บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 

45,475.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065087 

(11/08/2020)

77 ซ้ือเคร่ืองเคลือบบัตร(A4) จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,000.00         3,709.01         วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ. ซีโอแอล 3,709.01 บำท บมจ. ซีโอแอล 3,709.01  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065088 

(11/08/2020)
78 จำ้งที่ปรึกษำและจดัฝึกอบรมแนวทำงกำรวดัผลด้วย 

OKRs (เฟส 3)ของฝ่ำยบริหำรอำคำรและวศิวกรรมบริกำร

492,200.00     492,200.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไทย อนิเตอร์คัลเจอรัล 492,200.00 

บำท

บจก.ไทย อนิเตอร์คัลเจอรัล 

492,200.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065089 

(11/08/2020)

79 ซ้ือ Privacy Filters  จ ำนวน  3  รำยกำร 42,120.55       42,120.55       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอม็ บี เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

38,199.00  บำท

บจก.เอม็ บี เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล 

38,199.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065090 

(11/08/2020)

80 ซ้ือเคร่ืองมอืทำงกำรแพทยเ์ฉพำะทำง/ผ่ำตัด ENT จ ำนวน

  3  รำยกำร

57,670.00       57,670.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก. โปรเสิร์ทซัพพลำย 57,670.00 บำท หจก. โปรเสิร์ทซัพพลำย 54,786.50 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065091 

(11/08/2020)
81 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับชดุโปรแกรมจดัเกบ็ขอ้มลูส่องกล้องเอน็

โดสมำร์ท จ ำนวน 1 รำยกำร

4,815.00         4,815.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไกเนติค เอม็เอม็เอส เอน็เตอร์ไพ 

4,815.00 บำท

บจก.ไกเนติค เอม็เอม็เอส เอน็เตอร์ไพ

 4,815.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065095 

(11/08/2020)
82 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจแบบ 12 ลีด

 จ ำนวน 1 รำยกำร

2,400.00         2,400.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 2,400.00 บำท บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 2,400.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065096 

(11/08/2020)

83 ซ้ือตรวจวเิครำะห์ Sterility test จ ำนวน 3 รำยกำร 15,000.00       15,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง คณะเภสัชศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล 

15,000.00  บำท

คณะเภสัชศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหิดล

 15,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065102 

(11/08/2020)
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ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

84 ซ้ือLaser Pointer จ ำนวน 2 เคร่ือง 7,000.00         7,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอด อนิ บิซิเนส 6,955.00 บำท บจก.แอด อนิ บิซิเนส 6,955.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065105 

(11/08/2020)
85 ซ้ือหมอนหนุน และ หมอนขำ้ง จ ำนวน 3 รำยกำร 53,000.00       52,278.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ยสัปำล แอนด์ ซันส์ 52,278.00 บำท บจก.ยสัปำล แอนด์ ซันส์ 52,278.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065108 

(11/08/2020)
86 จำ้งบริกำรตรวจสอบเคร่ือง Scanner ควำมเร็วสูง รุ่น 

DR-9050C จ ำนวน 1 รำยกำร

1,100.00         1,070.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แคนนอน มำร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด์) 

1,070.00  บำท

บจก.แคนนอน มำร์เกต็ต้ิง (ไทย

แลนด์) 1,070.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065109 

(11/08/2020)
87 ซ้ือ โล่รำงวลั โครงกำร CQI Project จ ำนวน 1 รำยกำร 46,063.50       46,063.50       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไซน์ ดีไซน์ 46,063.50 บำท บจก.ไซน์ ดีไซน์ 46,063.50  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065110 

(11/08/2020)

88 ซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงดิจติอล จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,900.00         2,621.50         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 2,621.50 

บำท

บจก.โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

2,621.50  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065111 

(11/08/2020)

89 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้ำ จ ำนวน 

1 รำยกำร

25,000.00       25,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 

25,000.00 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 

25,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065112 

(11/08/2020)

90 จำ้งซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ที่คลังยำ ชั้น B1 20,000.00       19,474.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โฟกสัมเีดีย คอมมวินิเคชั่น 19,474.00 

 บำท

บจก.โฟกสัมเีดีย คอมมวินิเคชั่น 

19,474.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065123 

(11/08/2020)

91 ซ้ือเคร่ืองสลับสัญญำณภำพพร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชดุ 50,500.00       50,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออพชั่นพำร์ท 50,500.00 บำท บจก.ออพชั่นพำร์ท 50,500.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065124 

(11/08/2020)

92 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอปุกรณ์ส ำหรับกล้องส่อง

ระบบทำงเดินอำหำร จ ำนวน 2 รำยกำร

52,000.00       52,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมดิทอป 52,000.00 บำท บจก.เมดิทอป 52,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065125 

(13/08/2020)

93 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับเคร่ืองไตเทียม 

จ ำนวน 6 รำยกำร

19,635.00       19,635.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 19,635.00

 บำท

บจก. เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 

19,635.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065148 

(13/08/2020)
94 ซ้ือExternal Harddisk จ ำนวน 3 เคร่ือง 13,500.00       13,500.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 

12,198.00 บำท

บจก.อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม

 12,198.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065153 

(13/08/2020)

95 จำ้งซ่อมเคร่ือง FAX และซ่อมโทรทัศน์ 4,500.00         4,270.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อมรศูนยร์วมอะไหล่อเีล็คโทรนิคส์ 

4,270.00 บำท

บจก.อมรศูนยร์วมอะไหล่อเีล็คโทร

นิคส์ 4,270.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065154 

(13/08/2020)

96 ซ้ือกระเป๋ำเกบ็ควำมร้อนควำมเยน็ จ ำนวน 500 ใบ 50,500.00       5,001.10         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วชิติ สกรีน แอนด์ ฟุตเกยีร์ 50,001.10 

 บำท

บจก.วชิติ สกรีน แอนด์ ฟุตเกยีร์ 

50,001.10  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065155 

(13/08/2020)
97 ซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง จ ำนวน 1 รำยกำรโดยใช ้บัตร Fleet 

Card

500,000.00     500,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ปตท 451,830.00  บำท บมจ.ปตท 451,830.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065156 

(13/08/2020)
98 ซ้ือหมอนผ้ำห่ม (เพิ่มเติม) จ ำนวน 300 ใบ 82,000.00       81,855.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.กมิมคิ ทอล์ค 81,855.00 บำท บจก.กมิมคิ ทอล์ค 81,855.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065157 

(13/08/2020)

99 ซ้ือเคร่ืองชั่งดิจติอล จ ำนวน 1 รำยกำร 16,371.00       16,371.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย 16,371.00  บำท บจก.เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย 16,371.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065158 

(13/08/2020)
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

100 ซ้ือBattery Notebook จ ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00         3,210.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 

3,210.00 บำท

บจก.อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม

 3,210.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065160 

(13/08/2020)
101 ซ้ือเทปกนัล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 58,422.00       58,422.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เอื้อกติติโรจน์ 58,422.00 บำท หจก.เอื้อกติติโรจน์ 58,422.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065164 

(13/08/2020)
102 ซ้ือพลำสติกซีลปำกขวด (Cap Seal) จ ำนวน 1 รำยกำร 2,568.00         2,568.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจริญแสงฮวด 2,568.00 บำท บจก.เจริญแสงฮวด 2,568.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065165 

(13/08/2020)
103 ซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำเพื่อใชก้บัเคร่ืองตรวจควำมผิดปกติ

กำรนอนหลับ (Sleep Test) จ ำนวน 1 รำยกำร

27,606.00       27,606.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 

27,606.00 บำท

บจก.อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม

 27,606.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065173 

(13/08/2020)

104 ซ้ือเคร่ืองชว่ยหำยใจชนิดควบคุมด้วยปริมำตรและควำม

ดันพร้อมเคร่ืองผลิตอำกำศสำมำรถเคล่ือนยำ้ยพร้อมกบั

ผู้ป่วยได้(Transport ventilator)จ ำนวน 1 เคร่ือง

500,000.00     450,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 500,000.00 บำท บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 500,000.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065184 

(14/08/2020)

105 จำ้งบริกำรรถโดยสำรส ำหรับไปศึกษำดู บริษัท ไทยซัมซุง

อเิลคโทรนิคส์ จ ำกดั จ ำนวน 1 งำน

8,000.00         7,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป 7,500.00 บำท บจก.ธนัชวชิญ์ แทรเวล กรุ๊ป 

7,500.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065186 

(14/08/2020)
106 ซ้ือโชค๊ประตูแบบฝังพื้น 331,300.00     331,282.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 331,272.00 บำท บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

331,272.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065187 

(14/08/2020)
107 ซ้ือ VolumetricPipette จ ำนวน 2 รำยกำร 4,440.50         4,440.50         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำนไฮ-แอท ไบโอเทค 4,440.50 บำท ร้ำนไฮ-แอท ไบโอเทค 4,440.50  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065188 

(14/08/2020)
108 จำ้งท ำเล่ม Pocket Book JCI จ ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.พีพ.ีกอ๊ปปี้ 12,000.00 บำท หจก.พีพ.ีกอ๊ปปี้ 12,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065190 

(14/08/2020)
109 ซ้ือPressure Gauge และ Glycerine 3,400.00         3,317.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 3,317.00 บำท บจก.วงศ์กจิมั่น 3,317.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065191 

(14/08/2020)

110 จำ้งซ่อมปั๊มสูบน้ ำเสีย 64,000.00       63,986.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลำย 63,986.00 

บำท

บจก.เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลำย 

63,023.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065192 

(14/08/2020)

111 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับยนูิตทันตกรรม

 จ ำนวน 3 รำยกำร

17,655.00       17,655.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 17,655.00 บำท บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 

17,655.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065198 

(14/08/2020)
112 ซ้ือด้ำมจี้แบบผ่ำตัดผ่ำนกล้องส ำหรับเคร่ืองจี้ตัดด้วยคล่ืน

ควำมถี่สูงจ ำนวน 2 ชดุ

199,020.00     199,020.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 

199,020.00 บำท

บจก. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) 199,020.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065203 

(14/08/2020)

113 ซ้ือเคร่ืองดูดควนัและกล่ินทำงกำรแพทยใ์นระหวำ่งผ่ำตัด 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

170,000.00     170,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.ฟิลเทค เอน็เตอร์ไพรส์ 1994 

170,000.00 บำท

บมจ.ฟิลเทค เอน็เตอร์ไพรส์ 1994 

170,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065204 

(14/08/2020)
114 ซ้ืออปุกรณ์ประกอบส ำหรับเคร่ืองตรวจสมรรถภำพของ

หัวใจขณะกำรออกก ำลังกำยจ ำนวน 1 รำยกำร

9,500.00         9,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด 9,500.00 บำท บจก.เซนต์เมด 9,500.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065205 

(14/08/2020)

115 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองก ำเนิดแสง จ ำนวน 1 รำยกำร 48,000.00       48,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทรีท เมดิเซนซ์ 48,000.00 บำท บจก.ทรีท เมดิเซนซ์ 48,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065206 

(14/08/2020)
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ขอจำ้ง
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เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

116 ซ้ือกล้องส่องตรวจโพรงจมกู จ ำนวน 1 รำยกำร 190,995.00     190,995.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 190,995.00 บำท บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 190,000.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065207 

(14/08/2020)
117 ซ้ือเคร่ืองล้ำงตัวกรองไตเทียม(Dialyzer reprocessing 

system)จ ำนวน 1 เคร่ือง

495,000.00     495,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เมดิทอป 495,000.00 บำท บจก.เมดิทอป 490,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065208 

(14/08/2020)
118 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองชว่ยหำยใจ จ ำนวน 1 รำยกำร 12,840.00       12,840.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 

12,840.00 บำท

บจก.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 

12,840.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065209 

(14/08/2020)
119 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับยนูิตทันตกรรม

 จ ำนวน 1 รำยกำร

5,885.00         5,885.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 5,885.00 บำท บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 5,885.00

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065210 

(14/08/2020)

120 ซ้ือน้ ำยำฆำ่เชื้อแบคทีเรียส ำหรับเคร่ืองผลิตสุญญำกำศ

ทำงทันตกรรม จ ำนวน 1 รำยกำร

49,704.00       49,704.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เอส.เอม็.เจ. อนิเตอร์โพรดักส์ 

49,704.00 บำท

บจก. เอส.เอม็.เจ. อนิเตอร์โพรดักส์ 

49,704.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065211 

(14/08/2020)

121 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจแบบ 12 ลีด

พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

27,160.00       27,160.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 27,160.00  บำท บมจ.อ ีฟอร์ แอล เอม 27,160.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065212 

(14/08/2020)

122 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงส ำหรับกำรรักษำด้วยกำรดัดพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

17,120.00       17,120.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 17,120.00 บำท บจก.รีแฮบ เมดิคอล 17,120.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065213 

(14/08/2020)

123 ซ้ือโต๊ะส ำหรับประชมุ จ ำนวน 1 รำยกำร 18,725.00       18,725.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 18,725.00 บำท บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 18,725.00

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065217 

(17/08/2020)

124 ซ้ือเส้ือยดืพร้อมสกรีนลำย จ ำนวน 1 รำยกำร 4,400.00         4,390.90         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เกส ที เซ้ิต 4,390.90 บำท บจก.เกส ที เซ้ิต 4,390.90  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065218 

(17/08/2020)

125 ซ้ือกระบอกเฮ้ำซ่ิงแมมเบรน และไส้กรอง ส ำหรับเคร่ือง

ผลิตน้ ำ RO ที่ทันตกรรมชั้น 3

17,000.00       16,692.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ลีเพียววอเตอร์ 16,692.00 บำท บจก.ลีเพียววอเตอร์ 16,692.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065219 

(17/08/2020)
126 จำ้งตรวจเชค็อำ่งอำบน้ ำติดระบบ ของแพทยแ์ผนไทย

ประยกุต์ ชั้น 7

17,655.00       17,655.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ลีฟวิง่ เซ็นเตอร์ 17,655.00 บำท บจก.ลีฟวิง่ เซ็นเตอร์ 17,655.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065220 

(17/08/2020)

127 ซ้ือกรรไกร Scissors Delicate/TC-Dissecting ขนำด 12

 cmและขนำด 11.5 cm จ ำนวน 2 รำยกำร

84,420.00       84,420.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลำย 

84,420.00 บำท

บจก. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลำย 

84,420.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065221 

(17/08/2020)

128 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้ำพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

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

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065222 

(17/08/2020)
129 ซ้ือไฟฉกุเฉนิ Emergency Light 99,000.00       98,932.20       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ไดโน่ อเีล็คทริค 98,932.20 บำท บจก.ไดโน่ อเีล็คทริค 90,687.85  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065223 

(17/08/2020)
130 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจขั้ว

ประสำทตำและจอประสำทตำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 1 รำยกำร

45,000.00       45,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อำฟต้ำ เซอร์วสิ แอนด์ ซัพพลำย 

45,000.00 บำท

บจก. อำฟต้ำ เซอร์วสิ แอนด์ ซัพ

พลำย 40,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065224 

(17/08/2020)

131 ซ้ือลูกโป่งไส้ไก ่ จ ำนวน 3,000 ลูก 7,500.00         7,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ปณชยั 7,500.00 บำท ร้ำน ส.ปณชยั 7,500.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065225 

(17/08/2020)
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

132 จำ้งอบรมหลักสูตร ควำมรู้เกี่ยวกบัส่ิงทอ 38,520.00       38,520.00       วธิเีฉพำะเจำะจง มลูนิธพิัฒนำอตุสำหกรรม 38,520.00 บำท มลูนิธพิัฒนำอตุสำหกรรม 38,520.00

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065247 

(17/08/2020)
133 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองควบคุมกำรให้สำรละลำยทำง

หลอดเลือดด ำพร้อมเปล่ียนจ ำนวน 2 รำยกำร

12,305.00       12,305.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 12,305.00 

บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

12,305.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065250 

(18/08/2020)
134 จำ้งออกแบบแผ่นพับ   เร่ือง กำรออกก ำลังกำยในผู้ป่วย

หลอดเลือดสมอง

11,000.00       10,165.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โมอำย 10,165.00 บำท บจก.โมอำย 10,165.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065251 

(18/08/2020)
135 ซ้ือ รถเขน็สแตนเลส 3 ชั้น จ ำนวน 1 รำยกำร 9,630.00         9,630.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.กู๊ด คำร์ท โปรดักส์ 9,630.00 บำท บจก.กู๊ด คำร์ท โปรดักส์ 9,630.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065256 

(18/08/2020)

136 ซ้ือเคร่ืองฝังรำกเทียม จ ำนวน 1 เคร่ือง 440,000.00     440,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอค๊เตออน (ประเทศไทย) 440,000.00

 บำท

บจก.แอค๊เตออน (ประเทศไทย) 

440,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065265 

(18/08/2020)

137 จำ้งซ่อมหัวจำ่ยลมระบบปรับอำกำศ ที่ศูนยม์ะเร็ง ชั้น 1 19,000.00       18,190.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเซนส์ เอน็จเินียร่ิง 18,190.00  บำท บจก.ดีเซนส์ เอน็จเินียร่ิง 18,190.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065266 

(18/08/2020)

138 ซ้ืออปุกรณ์ส ำหรับเคร่ืองจี้และตัดด้วยไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 

รำยกำร

11,342.00       11,342.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 11,342.00 

บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

11,342.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065267 

(18/08/2020)

139 ซ้ือจำนแกว้ไมโครเวฟ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,889.00         2,889.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชำร์ป ไทย 2,889.00 บำท บจก.ชำร์ป ไทย 2,889.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065268 

(18/08/2020)

140 จำ้งบริกำรแปลเอกสำรทำงกำรแพทยภ์ำษำไทยเป็น

ภำษำองักฤษ จ ำนวน 1 งำน

4,000.00         4,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยที วฒันปัญญำกลุ 4,000.00 บำท นำยที วฒันปัญญำกลุ 4,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065269 

(18/08/2020)

141 ซ้ือเมด็ยำส ำหรับตรวจวดัค่ำคลอรีนไดออกไซด์ 11,000.00       10,785.60       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพรมเิน้นท์ ฟลูอดิ คอนโทรลส์ 

10,785.60 บำท

บจก.โพรมเิน้นท์ ฟลูอดิ คอนโทรลส์ 

10,785.60  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065271 

(18/08/2020)
142 จำ้งบริกำรในกำรตรวจสอบและทดสอบระบบท่อถงัเกบ็

และจำ่ยกำ๊ซ

5,500.00         5,350.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ศิวะ เทสต้ิง อนิสเพ็คชั่น แอนด์ 

5,350.00 บำท

บจก.ศิวะ เทสต้ิง อนิสเพ็คชั่น แอนด์ 

5,350.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065273 

(18/08/2020)

143 ซ้ือแอร์มอเตอร์ (Joint micromotor) จ ำนวน 1 ชิ้น 9,500.00         9,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เอม็มเีน้นซ์ 9,500.00 บำท หจก.เอม็มเีน้นซ์ 8,550.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065277 

(19/08/2020)

144 ซ้ือสีรองพื้น และสีเคลือบเงำ จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00       11,877.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สมำร์ทโซล่ำร์ไลท์ต้ิง 11,877.00 บำท บจก.สมำร์ทโซล่ำร์ไลท์ต้ิง 11,877.00

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065278 

(19/08/2020)
145 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองท ำควำมร้อนให้กบัละอองน้ ำพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 1 รำยกำร

2,000.00         2,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ไทคูณ เมดิคอล 2,000.00 บำท บจก. ไทคูณ เมดิคอล 2,000.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065279 

(19/08/2020)
146 ซ้ือยำงชะลอควำมเร็ว และเสำหลักจรำจร 52,000.00       51,039.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. สมำร์ท เบสท์บำยส์ 51,039.00 บำท บจก. สมำร์ท เบสท์บำยส์ 51,039.00

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065303 

(19/08/2020)

147 จำ้งท ำวดิีทัศน์และส่ือประชำสัมพันธใ์ห้ควำมรู้จำก

ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์

482,000.00     481,013.15     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บันลือ พับลิเคชั่นส์ 481,013.02 บำท บจก.บันลือ พับลิเคชั่นส์ 481,013.15

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065304 

(19/08/2020)
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

148 ซ้ือ อปุกรณ์วดัอณุหภมูแิบบไมสั่มผัส จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,400.00         3,365.15         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แสงชยัมเิตอร์ 3,365.15 บำท บจก.แสงชยัมเิตอร์ 3,365.15  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065305 

(19/08/2020)
149 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ "ห้ำมใชลิ้ฟต์" และป้ำยแผนผังทำงหนีไฟ 86,000.00       85,562.55       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 85,562.55 

บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

85,562.55  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065310 

(19/08/2020)
150 ซ้ือชดุเคร่ืองเสียงเคล่ือนที่พร้อมไมค์ลอยคู่และไมโครโฟน

ไร้สำยมอืถอืคู่ จ ำนวน 2 รำยกำร

40,000.00       39,700.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เอสพีเค ซำวด์ ซิสเต็มส์ 39,700.00 

บำท

บจก.เอสพีเค ซำวด์ ซิสเต็มส์ 

39,700.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065311 

(19/08/2020)
151 ซ้ือกอ๊กน้ ำผสม 26,000.00       25,016.60       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 25,016.50 บำท บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

25,016.60  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065315 

(19/08/2020)

152 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองไตเทียม พร้อมเปล่ียน จ ำนวน 4 

รำยกำร

65,075.00       65,075.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. ออีอนเมด 65,075.00  บำท บจก. ออีอนเมด 65,075.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065316 

(19/08/2020)

153 จำ้งบริกำรตรวจซ่อมเคร่ืองดึงเอวและดึงคอ จ ำนวน 1 

รำยกำร

2,140.00         2,140.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชนิกฤช 2,140.00 บำท บจก.ชนิกฤช 2,140.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065319 

(19/08/2020)

154 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองปั่น อะมลักมัพร้อมเปล่ียน จ ำนวน

 1 รำยกำร

2,200.00         2,200.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอค๊เตออน (ประเทศไทย) 2,200.00 

บำท

บจก.แอค๊เตออน (ประเทศไทย) 

2,200.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065325 

(19/08/2020)

155 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองควบคุมกำรให้อำหำรเหลวทำง

สำยยำงอตัโนมติัพร้อมเปล่ียนจ ำนวน 4 รำยกำร

13,700.00       13,700.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.จ ำเริญแพทยภ์ณัฑ์ 13,700.00 บำท บจก.จ ำเริญแพทยภ์ณัฑ์ 13,700.00 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065326 

(19/08/2020)

156 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับกล้องส่องปอด

 จ ำนวน 1 รำยกำร

8,938.78         8,938.78         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) 8,938.78 บำท บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

8,938.78  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065341 

(19/08/2020)

157 จำ้งบริกำรซ่อมเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 

งำน

12,000.00       12,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เน็กซ์ โกรว ์อนิโนเวชั่น 12,000.00 บำท บจก.เน็กซ์ โกรว ์อนิโนเวชั่น 

12,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065342 

(19/08/2020)
158 จำ้งปรับปรุงทำงออกหนีไฟส ำหรับห้องเวชระเบียน ชั้น 1 

จ ำนวน 1 รำยกำร

99,943.68       99,943.68       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 99,943.68  

บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

99,943.68  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065343 

(19/08/2020)

159 ซ้ือสำยจี้ Bipolar จ ำนวน 6 เส้น 102,720.00     102,720.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ 102,720.00 บำท บจก.เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

102,720.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065368 

(20/08/2020)

160 ซ้ือวสัดุงำนชำ่ง จ ำนวน 9 รำยกำร 80,000.00       79,420.75       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 79,982.50 บำท บจก.วงศ์กจิมั่น 79,420.75  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065369 

(20/08/2020)
161 ซ้ือกลอนฝังส ำหรับประตู 5,000.00         4,868.50         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 4,868.50 บำท บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 4,868.50

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065370 

(20/08/2020)
162 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ภำยในโรงพยำบำลฯจ ำนวน 10 รำยกำร 27,252.90       27,252.90       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 27,252.90 

บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

27,252.90  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065371 

(20/08/2020)

163 ซ้ือสีทำภำยใน 15,000.00       14,338.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หสน.เอกไทยพำณิชย ์14,338.00 บำท หสน.เอกไทยพำณิชย ์14,338.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065373 

(20/08/2020)
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สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

164 ซ้ืออปุกรณ์สำยไบโพล่ำส ำหรับชว่ยในกำรผ่ำตัด จ ำนวน 1

 รำยกำร

107,749.00     107,749.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 107,749.00

 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

107,749.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065374 

(20/08/2020)
165 ซ้ือปำกคีบเนื้อเยื่อขนำดเล็ก จ ำนวน 1 รำยกำร 127,800.00     127,800.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เคร่ืองมอืแพทย ์(ประเทศไทย) 

127,800.00 บำท

บจก. เคร่ืองมอืแพทย ์(ประเทศไทย) 

108,630.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065375 

(20/08/2020)
166 ซ้ืออปุกรณ์ทำงกำรแพทย ์จ ำนวน 2 รำยกำร 242,486.90     242,486.90     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 242,476.21

  บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

242,476.21  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065376 

(20/08/2020)
167 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจสมรรถภำพหลอดเลือดแดง

ส่วนปลำย จ ำนวน 1 รำยกำร

25,000.00       25,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บีเจเอช เมดิคอล 25,000.00 บำท บจก.บีเจเอช เมดิคอล 25,000.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065388 

(21/08/2020)

168 ซ้ืออลูมเินียมฟอยล์และพลำสติกแรปส ำหรับห่ออำหำร 

จ ำนวน 2 รำยกำร

28,376.40       28,376.40       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิ้ล อ ีเทรดด้ิง 28,376.40 บำท บจก.ทริปเปิ้ล อ ีเทรดด้ิง 28,376.40 

 บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065389 

(21/08/2020)

169 ซ้ืออะคลิลิคกั้นบนโต๊ะและเคำน์เตอร์ 65,000.00       64,200.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 64,200.00  

บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

64,200.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065390 

(21/08/2020)

170 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจแบบไร้สำย 

จ ำนวน 1 รำยกำร

7,900.00         7,900.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เซนต์เมด 7,900.00 บำท บจก.เซนต์เมด 7,900.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065391 

(21/08/2020)

171 ซ้ือวสัดุงำนชำ่ง จ ำนวน 11 รำยกำร 24,000.00       23,946.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 23,946.00 บำท บจก.วงศ์กจิมั่น 23,946.60  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065392 

(21/08/2020)

172 ซ้ือน้ ำมนัดีเซลเพื่อซ้อมแผนฉกุเฉนิ 6,000.00         6,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สำครพิทักษ์ 4,408.00  บำท บจก.สำครพิทักษ์ 4,408.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065402 

(21/08/2020)

173 ซ้ือกรรไกรส ำหรับงำนศัลยกรรมทำงทันตกรรม (Scissors 

stainless) จ ำนวน 10 อนั

16,900.00       9,800.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ว ีอำร์ พี เด้นท์ 9,800.00 บำท บจก.ว ีอำร์ พี เด้นท์ 9,800.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065403 

(21/08/2020)
174 ซ้ือเคร่ืองมอืส ำหรับวดับำดแผลปริทันต์ (Periodontal 

probe)จ ำนวน 13 อนั

3,420.00         3,250.00         วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 3,250.00 บำท หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 3,250.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065412 

(24/08/2020)

175 ซ้ือ อปุกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 5,000.00         4,548.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ชยัวฒันำ ออฟฟิศ ซัพพลำย 4,548.00

 บำท

บจก.ชยัวฒันำ ออฟฟิศ ซัพพลำย 

4,548.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065420 

(24/08/2020)

176 ซ้ืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 75,000.00       74,546.90       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สหธรุกจิ 74,332.90  บำท บจก.สหธรุกจิ 74,332.90  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065422 

(24/08/2020)
177 ซ้ือกล่องพลำสติก จ ำนวน 240 กล่อง 47,000.00       46,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง น.ส.วมิลเพ็ญ  นวกจิกนก 46,800.00 บำท น.ส.วมิลเพ็ญ  นวกจิกนก 46,800.00

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065434 

(25/08/2020)
178 จำ้งกำรบริกำรเปิดตู้เซฟยี่ห้อ Kingdom 2,500.00         2,500.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยสุหิรัญ  ออ่นดี 2,500.00 บำท นำยสุหิรัญ  ออ่นดี 2,500.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065439 

(25/08/2020)

บจก.อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม

 19,688.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065437 

(25/08/2020)

ซ้ืออปุกรณ์สนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนระบบเครือขำ่ย

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร

76,000.00       75,691.80       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 

19,688.00 บำท

บจก. โฟกสัมเีดีย คอมมวินิเคชั่น 35,185.80

 บำท

บจก. ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 20,758.00 

บำท

179
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ข้อตกลง

บจก.โฟกสัมเีดีย คอมมวินิเคชั่น 

35,245.80  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065454 

(26/08/2020)
บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ำก ั

20,758.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065472 

(26/08/2020)
180 ซ้ือรถเขน็สแตนเลส 2 ชั้น  จ ำนวน  1 รำยกำร 10,800.00       10,800.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์กำรแพทย ์10,800.00

 บำท

บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์กำรแพทย ์

10,800.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065473 

(26/08/2020)
181 ซ้ือเตียงพับได้ พร้อมฟูกที่นอน จ ำนวน 1 รำยกำร 5,780.00         5,778.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ทริปเปิ้ล อ ีเทรดด้ิง 5,778.00 บำท บจก.ทริปเปิ้ล อ ีเทรดด้ิง 5,778.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065482 

(26/08/2020)

182 จำ้งซ่อมแซมฉนวนหุ้มท่อน้ ำเยน็เคร่ืองส่งลมเยน็ห้อง

เคร่ืองลิฟต์ ชั้นดำดฟ้ำโซน A

168,188.12     168,188.12     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.อนิฟินิต้ีอนิโนเวพลัส 168,188.12 บำท บจก.อนิฟินิต้ีอนิโนเวพลัส 

168,188.12  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065494 

(27/08/2020)

183 ซ้ือฝำปิดขวดน้ ำเกลือ 30 มม. จ ำนวน 2 รำยกำร 12,000.00       12,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.อนิเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 12,000.00 

บำท

หจก.อนิเตอร์ เมดิคอล เทรดด้ิง 

12,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065503 

(27/08/2020)

184 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทำงกำรแพทย ์ จ ำนวน  4  รำยกำร 25,000.00       25,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอมไรน์ เมดิคอล 25,000.00 บำท บจก.แอมไรน์ เมดิคอล 25,000.00  

บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065510 

(27/08/2020)

185 ซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้ำตัด เจำะ และกรอกระดูกด้วยควำมเร็วสูง

 จ ำนวน 1 ชดุ

350,000.00     350,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 350,000.00

 บำท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

350,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065511 

(28/08/2020)

186 จำ้งฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับบุคลิกภำพและกำรบริกำรที่

เป็นเลิศส ำหรับ เจำ้หน้ำที่อำคันตุกะสัมพันธ ์และ 

เจำ้หน้ำที่ต้อนรับและลงทะเบียนโรงพยำบำลศิริรำช ปิย

82,000.00       82,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โพรนำลิต้ี 80,250.00 บำท บจก.โพรนำลิต้ี 80,250.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065513 

(28/08/2020)

187 ซ้ืออะไหล่ส ำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้ำพร้อม

เปล่ียน จ ำนวน 9รำยกำร

177,500.00     177,500.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 

177,500.00 บำท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 

177,500.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065514 

(28/08/2020)

188 ซ้ือน้ ำประปำส ำหรับซ้อมแผนกรณีน้ ำประปำขำดฉกุเฉนิ 2,000.00         2,000.00         วธิเีฉพำะเจำะจง นำยไพศำลสิน แมน้สมทุรใจ 2,000.00  บำท นำยไพศำลสิน แมน้สมทุรใจ 

2,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065519 

(31/08/2020)

189 ซ้ือแบตเตอร่ีแห้ง ขนำด 12V 7.8Ah 80,000.00       78,752.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.สยำมแบตอเิลคทรอนิคส์ 78,752.00 

บำท

บจก.สยำมแบตอเิลคทรอนิคส์ 

78,752.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065524 

(31/08/2020)
190 ซ้ือ แบตเตอร่ี PUMA จ ำนวน 2 ลูก 15,000.00       14,900.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ออโต้ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 

14,900.00 บำท

บจก.ออโต้ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 

14,900.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065528 

(31/08/2020)

191 จำ้งบริกำรซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ส ำหรับกล้องส่องล ำไส้

ใหญ่ จ ำนวน 1 รำยกำร

248,770.72     248,770.72     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) 248,770.72 

บำท

บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

230,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065530 

(31/08/2020)
192 ซ้ือรถเขน็สแตนเลส จ ำนวน 2  รำยกำร 8,999.98         8,999.98         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เจนบรรเจดิ 8,999.98 บำท บจก.เจนบรรเจดิ 8,999.98  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065532 

(31/08/2020)

193 ซ้ือท่อออ่น Blower ระบบนิวมำติกส์ 11,000.00       10,881.90       วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท โอลิมเปียไทย จ ำกดั 10,881.90 บำท บริษัท โอลิมเปียไทย จ ำกดั 

10,881.90  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065533 

(31/08/2020)

ซ้ืออปุกรณ์สนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนระบบเครือขำ่ย

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 9 รำยกำร

76,000.00       75,691.80       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. อเมริกำน่ำ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 

19,688.00 บำท

บจก. โฟกสัมเีดีย คอมมวินิเคชั่น 35,185.80

 บำท

บจก. ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ 20,758.00 

บำท
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ล ำดบั รำยละเอียด  วงเงินขอซ้ือ

ขอจำ้ง

 รำคำกลำง วธิีกำรซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือจำ้ง

เหตผุลโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ

สญัญำหรือบันทึก

ข้อตกลง

194 จำ้งออกแบบและผลิต Back Drop จ ำนวน 2 ชิ้น และ 

Standy จ ำนวน 2 ชิ้น

60,000.00       42,265.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 42,265.00 

บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

42,265.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065534 

(31/08/2020)
195 ซ้ือกล่อง Controller Access Control ส ำหรับลิฟต์ BL

พร้อมติดต้ังและทดสอบกำรท ำงำน

68,000.00       67,619.93       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.ฮิตำช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) 

67,619.93 บำท

บจก.ฮิตำช ิเอลลิเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) 67,619.93  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065535 

(31/08/2020)
196 ซ้ือเกำ้อี้ส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 73,840.70       73,840.70       วธิเีฉพำะเจำะจง บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 73,840.70 บำท บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 73,840.70

  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065536 

(31/08/2020)
197 ซ้ือสมดุโน๊ต A5 จ ำนวน 2,000 เล่ม 50,000.00       49,220.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 49,220.00 

บำท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง เวลิด์ 

49,220.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065537 

(31/08/2020)

198 จำ้งบ ำรุงระบบกล้องวงจรปิด 9,500.00         9,416.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.โฟกสัมเีดีย คอมมวินิเคชั่น 9,416.00 

บำท

บจก.โฟกสัมเีดีย คอมมวินิเคชั่น 

9,416.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065538 

(31/08/2020)

199 ซ้ือแฟ้มสีชมพู RADIATION THERAPY CENTER 

IN-HOUSE REPORT จ ำนวน 1 รำยกำร

6,848.00         6,848.00         วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.บี.บี.จ.ี 6,848.00 บำท บจก.บี.บี.จ.ี 6,848.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

4100065539 

(31/08/2020)

200 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภยั และบริกำรจรำจร ณ

 ลำนจอดรถชั่วครำว

570,000.00     569,930.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท รักษำควำมปลอดภยั พีซีเอส และ 

569,930.00 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภยั พีซีเอส 

และ 569,930.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3200000313 

(04/08/2020)

201 จำ้งเหมำบริหำรจดักำรบ ำรุงรักษำอำคำรและวศิวกรรม

ระบบประกอบอำคำร

44,000,000.00 43,986,912.48 วธิปีระกำศเชญิชวน

ทั่วไป (e-bidding)

บจก.พร้อม เทคโน เซอร์วสิ 43,298,789.00 

 บำท

บจก. รักษษควำมปลอดภยั พีซีเอส และฟำ

ซิลิต้ี เซอร์วศิเซส 42,372,000.00 บำท

บจก.พร้อม เทคโน เซอร์วสิ 

42,000,000.00  บำท

พิจำรณำจำกรำคำประกอบ

คุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค

3200000314 

(07/08/2020)

202 ซ้ือบล็อกเซรำมคิส ำหรับใชก้ลึงขึ้นรูปครอบฟัน (Cerec 

zirconia)จ ำนวน 30 ชิ้น

75,000.00       75,000.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.เดนท์สพลำย ซิโรน่ำ (ประเทศไทย) 

75,000.00 บำท

บจก.เดนท์สพลำย ซิโรน่ำ (ประเทศ

ไทย) 75,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3300001083 

(05/08/2020)

203 ซ้ือหัวทิปขดูหินปูน (Scaling tip) จ ำนวน 2 รำยกำร 21,920.00       21,920.00       วธิเีฉพำะเจำะจง บจก.แอค๊เตออน (ประเทศไทย) 21,920.00 

บำท

บจก.แอค๊เตออน (ประเทศไทย) 

21,920.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3300001084 

(05/08/2020)

204 ซ้ือน้ ำมนัสเปรยส์ ำหรับท ำควำมสะอำดด้ำมกรอฟัน 

(Hi-clean sprayfor handpiece use) จ ำนวน 26 

13,000.00       12,740.00       วธิเีฉพำะเจำะจง หจก.เอม็มเีน้นซ์ 12,740.00  บำท หจก.เอม็มเีน้นซ์ 12,740.00  บำท พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3300001098 

(24/08/2020)
205 เชำ่เคร่ืองสลำยเนื้อเยื่อด้วยคล่ืนควำมถี่เหนือแสง จ ำนวน

 15 คร้ัง

300,000.00     300,000.00     วธิเีฉพำะเจำะจง บจก. เคร่ืองมอืแพทย ์(ประเทศไทย) 

300,000.00 บำท

บจก. เคร่ืองมอืแพทย ์(ประเทศไทย) 

300,000.00  บำท

พิจำรณำจำกคุณสมบัติ

ทำงด้ำนเทคนิค

3400000029 

(28/08/2020)
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