
ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

1 จ้างถ่ายภาพ Portrait ของ

โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราช

การุณย์ จ านวน 1 งาน

493,000.00          492,200.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แบร์เคฟ โปรดักชั่น 

492,200.00 บาท

บจก.แบร์เคฟ โปรดักชั่น 

492,200.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001615 

(02/07/2563)

2 ซ้ือชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะ

ปสัสาวะ จ านวน 1 ชุด

1,500,000.00        1,500,000.00        วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

1,500,000.00 บาท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

1,480,000.00 บาท

พจิารณาจากราคาแต่

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพยีงราย

เดียว

3100001616 

(03/07/2563)

3 ซ้ือชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพ

ผ่านจอมอนิเตอร์และกล้องส่อง

ตรวจภายในข้อ (Arthroscopy 

system) จ านวน 1 ชุด

4,000,000.00        3,290,000.00        วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

3,178,889.00 บาท

บจก. เมดิไทม์ 

3,189,117.00 บาท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

3,160,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3100001617 

(03/07/2563)

4 ซ้ือชุดเคร่ืองกระแทกนิ่ว

(Stonefragmentshockpulse) 

จ านวน 1 ชุด

2,300,000.00        2,300,000.00        วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 2,300,000.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 1,970,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001618 

(03/07/2563)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

1



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

5 จ้างเหมาทาสีเส้นขอบฟตุบาทและ

หมอนกั้นล้อคอนกรีต จ านวน 1 

รายการ

500,000.00          495,040.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วนัหนึ่งวศิวกรรม 

495,040.00 บาท

บจก.วนัหนึ่งวศิวกรรม 

400,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001619 

(03/07/2563)

6 ซ้ือระบบปอ้งกันลิฟต์ค้างกรณีไฟฟา้

ดับ จ านวน 1 งาน

696,000.00          6,955,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 

6,955,000.00 บาท

บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 

6,259,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค และมีผู้มี

คุณสมบติัตรงเพยีงราย

เดียว

3100001620 

(03/07/2563)

7 จ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์

เอกซเรย์ จ านวน 1 งาน

3,400,000.00        3,400,000.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บ-ีเรดด้ี 3,400,000.00

 บาท

บจก.บ-ีเรดด้ี 3,400,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001621 

(08/07/2563)

8 จ้างเหมาผู้ควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่

ศูนย์เอกซเรย์จ านวน 1 งาน

289,000.00          289,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. แปลน คอนซัล

แตนทส์ 289,000.00 บาท

บจก. แปลน คอนซัล

แตนทส์ 250,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001622 

(08/07/2563)

9 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดและโลหะ ดาม

กระดูกขากรรไกรล่าง (Fracture 

mandible set) จ านวน 1 ชุด

1,700,000.00        1,659,800.00        วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 

โปรดักส์ 1,659,800.00 บาท

บจก. พ.ีเอส.ฮอสพทิอล 

โปรดักส์ 1,550,000.00 บาท

พจิารณาจากราคาแต่

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพยีงราย

เดียว

3100001623 

(10/07/2563)

2



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

10 ซ้ือชุดเคร่ืองจี้หา้มเลือดตัดเนื้อเยื่อ 

และเชื่อมปดิหลอดเลือดด้วยไฟฟา้

และคล่ืนอัลตร้าโซนิค 

(Electrosurgicalgenerator 

ultrasonic generator) จ านวน 1 

ชุด

2,000,000.00        1,990,000.00        วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 1,990,000.00 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 1,900,000.00 บาท

พจิารณาจากราคาแต่

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพยีงราย

เดียว

3100001624 

(13/07/2563)

11 จ้างที่ปรึกษาจัดท า “การประเมินค่า

งาน” จ านวน 1 รายการ

481,500.00          481,500.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอออน ฮิววทิ 

(ประเทศไทย) 481,500.00

 บาท

บจก.เอออน ฮิววทิ 

(ประเทศไทย) 481,500.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001625 

(14/07/2563)

12 ซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจ จ านวน 2 

เคร่ือง

514,000.00          514,000.00          วธิคัีดเลือก บจก. อิโนเวชั่นส์ 

433,000.00 บาท

บจก. โซวคิ 500,000.00 

บาท

บจก.อิโนเวชั่นส์ 

416,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3100001626 

(20/07/2563)

3



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

13 ซ้ือเคร่ืองอัลตร้าซาวด์ จ านวน 1 

เคร่ือง

2,000,000.00        2,000,000.00        วธิคัีดเลือก บจก. ไอดีเอส เมดิคอล ซิส

เต็มส์ (ประเทศไทย) 

1,500,000.00 บาท

บจก. ฟลิิปส์ (ประเทศไทย)

 1,480,000.00 บาท

บจก.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) 

1,480,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3100001627 

(20/07/2563)

14 ซ้ือลิขสิทธิ ์Software Client 

Management เพิ่มเติม จ านวน 800

 Licenses และการต่อลิขสิทธิ ์

Software Client Management 

จ านวน 1,200 License

3,000,000.00        2,932,228.00        วธิคัีดเลือก บจก. สตรีม ไอ.ท.ี คอน

ซัลต้ิง 2,894,350.00 บาท

บจก. เน็กซ์เจ็น คอมมิวนิ

เคชั่น 2,932,228.00 บาท

บจก.สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลต้ิง

 2,700,000.00 บาท

พจิารณาจากเกณฑ์

ราคา

3100001628 

(30/07/2563)

15 ซ้ือระบบควบคุมลิฟต์ ยี่หอ้ฮิตาชิ 

จ านวน 12 ตัว

5,007,600.00        4,194,400.00        วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 

4,194,400.00 บาท

บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 

4,194,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

3100001629 

(30/07/2563)

4



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

16 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่หอพกัผู้ปว่ย

ใน ชั้น 15 โซน B จ านวน 1 งาน

25,000,000.00      2,324,400.68        วธิปีระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บจก.ยู่ฮุย อินทเีรีย 

2,324,400.68 บาท

บจก.ยู่ฮุย อินทเีรีย 

20,600,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค แต่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอเพยีงรายเดียว

3100001630 

(31/07/2563)

17 จ้างบริหารและควบคุมงานปรับปรุง

พื้นที่หอพกัผู้ปว่ยใน ชั้น 15 โซน B 

จ านวน 1 งาน

2,100,000.00        2,100,000.00        วธิคัีดเลือก บจก. ซีวลิเทค ดีไซน์ แอนด์

 คอนซัลแตนท ์

2,074,944.00 บาท

บจก. แปลน คอนซัล

แตนทส์ 2,000,000.00 บาท

บจก.ซีวลิ เทค ดีไซน์ 

2,000,000.00 บาท

พจิารณาจากราคา

ประกอบคุณสมบติัด้าน

เทคนิค

3100001631 

(31/07/2563)

18 จ้างตกแต่งฉากกั้นด้วยหญ้าเทยีม 

จ านวน 1 งาน

34,240.00            34,240.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 34,240.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวลิด์ 34,240.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064314 

(01/07/2563)

19 ซ้ือมอเตอร์ FCU ส าหรับระบบปรับ

อากาศ จ านวน 5 รายการ

24,000.00            23,058.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มหาเจริญวศิวกรรม 

23,058.00 บาท

บจก.มหาเจริญวศิวกรรม 

23,058.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064315 

(01/07/2563)

5



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

20 ซ้ือกระติกน้ าร้อนไฟฟา้ จ านวน 1 

เคร่ือง

1,850.00             1,850.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

1,850.00 บาท

บจก. เอ.พ.ี ฟอร์เอเวอร์ 

1,850.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064316 

(01/07/2563)

21 ซ้ือหฟูงั Headset For Cisco 7945 

จ านวน 10 อัน

40,000.00            39,483.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คูล มาย ไอเดีย 

39,483.00 บาท

บจก.คูล มาย ไอเดีย 

39,483.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064317 

(01/07/2563)

22 จ้างบริการสอบเทยีบตู้เย็นควบคุม

อุณหภมูิและเคร่ืองควบคุมค่า

อุณหภมูิ จ านวน 3 รายการ

3,627.30             3,627.30             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

3,627.30 บาท

บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

3,627.30 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064323 

(01/07/2563)

23 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองชั่งน้ าหนัก

พร้อมรถเข็น จ านวน 1 รายการ

1,860.00             1,860.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

1,860.00 บาท

บจก.อีควปิ เฮลทแ์คร์ 

1,860.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064325 

(01/07/2563)

24 ซ้ือชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์

ออฟติคชนิด 2 Blade จ านวน 1 ชุด

15,000.00            15,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

15,000.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

15,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064326 

(01/07/2563)

6



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

25 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองเฝ้าติดตาม

การท างานของหวัใจและสัญญาณชีพ

 (เคล่ือนย้าย) พร้อมเปล่ียน จ านวน 

1 รายการ

4,400.00             4,400.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 4,400.00 บาท บจก.โซวคิ 4,400.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064327 

(01/07/2563)

26 ซ้ือชุดตรวจห ูตา จ านวน 1 ชุด 11,500.00            11,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไอดีเวลล์ 11,500.00 

บาท

บจก.ไอดีเวลล์ 11,300.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064328 

(01/07/2563)

27 ซ้ือกล่องบรรจุเลนส์ส าหรับส่องตรวจ

จมูกชนิดลวด จ านวน 3 รายการ

117,165.00          117,165.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

117,165.00 บาท

บจก.โกสินทร์เวชภณัฑ์ 

100,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064329 

(01/07/2563)

28 ซ้ือเคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรมออร์โธปิ

ดิกส์ จ านวน 2 รายการ

341,869.00          341,869.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บางกอกยูนิเทรด 

341,869.00 บาท

บจก.บางกอกยูนิเทรด 

341,869.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064330 

(02/07/2563)

29 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ าฝน Drainage

 Pump จ านวน 1 งาน

17,120.00            17,120.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เบสท ์มอเตอร์ ซัพ

พลาย 17,120.00 บาท

บจก.เบสท ์มอเตอร์ ซัพ

พลาย 17,120.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064331 

(02/07/2563)

7



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

30 ซ้ือที่นอนลมชนิดเปล่ียนลอนได้ 

จ านวน 20 ชุด

120,000.00          120,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอแอคทฟี  อินเตอร์

 120,000.00 บาท

บจก.ไบโอแอคทฟี  อินเตอร์

 120,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064333 

(02/07/2563)

31 จ้างซ่อมแซมระบบเสียง และ

จอมอนิเตอร์ ของหอ้งประชุมสายรุ้ง 

จ านวน 1 รายการ

5,350.00             5,350.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เค.เอว.ี ดีไซน์ 

5,350.00 บาท

บจก.เอส.เค.เอว.ี ดีไซน์ 

5,350.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064334 

(02/07/2563)

32 ซ้ือเคร่ืองควบคุมการใหอ้าหารทาง

สายยาง จ านวน 4 เคร่ือง

128,000.00          128,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

128,000.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

128,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064335 

(02/07/2563)

33 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเตียงรักษาด้วย

เทคนิคการขยับเคล่ือนข้อพร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

13,600.00            13,600.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ยูแฟม คลีนิค 

13,600.00 บาท

บจก.ยูแฟม คลีนิค 

13,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064336 

(02/07/2563)

34 จ้างปรับปรุงหลุมฝ้า ตกแต่งโถงพกั

คอย ชั้น 4 โซน D และ E จ านวน 1 

รายการ

500,000.00          499,904.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. เบก็แซมเพลิ 

499,000.92 บาท

บจก. บเีวอร์ ซัพพลาย 

364,977.00 บาท

บจก.บเีวอร์ ซัพพลาย 

364,977.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064338 

(02/07/2563)

8



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

35 ซ้ือแผ่นกาวดักฝุ่น ขนาด 26x45 cm.

 จ านวน 1 กล่อง

1,808.30             1,808.30             วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ปานสวนทพิย์ 

1,808.30 บาท

หจก.ปานสวนทพิย์ 

1,808.30 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064354 

(03/07/2563)

36 ซ้ือรองเทา้สลิปเปอร์ จ านวน 2,000 คู่ 23,000.00            23,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง สมจิตต์ รุจิวรภญิโญ 

23,000.00 บาท

สมจิตต์ รุจิวรภญิโญ 

23,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064356 

(03/07/2563)

37 ซ้ือชุดหน้ากากไส้กรองคู่ จ านวน 2 

รายการ

13,048.65            13,048.65            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พดีีเอส อินเตอร์

แนชชั่นแนล 13,048.65 

บาท

บจก.พดีีเอส อินเตอร์

แนชชั่นแนล 13,048.65 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064357 

(03/07/2563)

38 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองกรองน้ า

ระบบ RO จ านวน 5 ชิ้น

5,400.00             5,400.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อีออนเมด 5,400.00 

บาท

บจก. อีออนเมด 5,400.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064358 

(03/07/2563)

39 ซ้ือแผ่นกรองแสง จ านวน 5 รายการ 20,009.00            20,009.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์

เนชั่นแนล 20,009.00 บาท

บจก.เอ็ม บ ีเอ อินเตอร์

เนชั่นแนล 20,009.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064359 

(03/07/2563)

9



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

40 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมระบบ

ปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ

99,960.00            99,954.05            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย)

 99,954.05 บาท

บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย)

 99,954.05 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064360 

(03/07/2563)

41 จ้างจัดท าเล่มPocketBookJCI 

จ านวน 1 รายการ

50,000.00            50,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พพี.ีก๊อปปี้ 50,000.00

 บาท

หจก.พพี.ีก๊อปปี้ 50,000.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064361 

(03/07/2563)

42 จ้างเปล่ียนมอเตอร์ผ้าม่าน และ

เปล่ียนผ้าม่านเปน็ชนิดทบึแสง 

จ านวน 7 รายการ

23,000.00            22,800.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ว ีเอส พ ีฟอร์จูน บสิ

ซิเนส 22,800.00 บาท

บจก.ว ีเอส พ ีฟอร์จูน บสิ

ซิเนส 22,800.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064362 

(03/07/2563)

43 ซ้ือนาฬิกาจับเวลา จ านวน 2 อัน 1,388.86             1,388.86             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มิ่งเจริญเทรดด้ิง 

1,388.86 บาท

บจก.มิ่งเจริญเทรดด้ิง 

1,388.86 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064374 

(03/07/2563)

44 ซ้ือเคร่ืองวดัอัตราการไหลและ

ปริมาตรของน้ าปสัสาวะแบบไวเลส 

(Uroflowmeter) จ านวน 1 ชุด

290,000.00          290,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. สยาม แบร์ เมดิคอล 

290,000.00 บาท

บจก. สยาม แบร์ เมดิคอล 

285,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064375 

(03/07/2563)

10



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

45 จ้างซ่อมโทรทศัน์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00             2,800.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 2,800.00 บาท

บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อี

เล็คโทรนิคส์ 2,800.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064401 

(07/07/2563)

46 ซ้ือโทรศัพท ์Smartphone Huawei

 จ านวน 1 เคร่ือง

4,000.00             3,899.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

3,899.00 บาท

บจก.ซันไชน์ ซันฟลาวเวอร์ 

3,899.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064402 

(07/07/2563)

47 ซ้ืออุปกรณ์ปอ้งกันรังสีบริเวณ

ไทรอยด์ จ านวน 12 ชิ้น

30,000.00            30,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

30,000.00 บาท

บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

30,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064403 

(07/07/2563)

48 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองตรวจ

คล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบ 12 ลีดพร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

14,000.00            14,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

14,000.00 บาท

บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

13,580.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064404 

(07/07/2563)

49 ซ้ือภาครับสัญญาณเปดิ-ปดิ และ

รีโมทผ้าม่าน จ านวน 2 รายการ

28,000.00            27,820.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วนันิยม 27,820.00 

บาท

บจก.วนันิยม 27,820.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064405 

(08/07/2563)

11



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

50 ซ้ือเก้าอี้ จ านวน 1 รายการ 175,000.00          175,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พรอมท ์คอนแทรค 

เฟอร์นิเจอร์ 175,000.00 

บาท

บจก.พรอมท ์คอนแทรค 

เฟอร์นิเจอร์ 175,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064427 

(08/07/2563)

51 จ้างจัดอาหาร(แบบ Cocktail) 

กิจกรรม "จิบน้ าชายามบา่ย กับ

ผู้บริหาร Homey Service 

TeaBreak" รุ่นที่ 3 จ านวน 1 งาน

7,340.00             7,340.00             วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโหระพา โดย น.ส. 

นนทสรวง มั่งนิม 7,340.00

 บาท

ร้านโหระพา โดย น.ส. 

นนทสรวง มั่งนิม 7,340.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064428 

(08/07/2563)

52 จ้างท าวดิีทศัน์ จ านวน 2 เร่ือง และ

ออกแบบส่ือประชาสัมพนัธส์ าหรับ

งาน Online จ านวน 10 ชิ้น

321,000.00          321,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แซลมอน เฮ้าส์ 

321,000.00 บาท

บจก.แซลมอน เฮ้าส์ 

321,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064436 

(08/07/2563)

53 ซ้ือก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 19,393.75            19,393.75            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เวร์ิคสเคพ 19,393.75

 บาท

บจก.เวร์ิคสเคพ 19,393.75

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064437 

(08/07/2563)

12



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

54 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุมการ

ใหอ้าหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ

พร้อมเปล่ียน จ านวน 2 รายการ

6,100.00             6,100.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

6,100.00 บาท

บจก.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ 

6,100.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064451 

(08/07/2563)

55 ซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 รายการ 1,551.50             1,551.50             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พนัธวณิช 1,551.50 

บาท

บจก.พนัธวณิช 1,551.50 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064452 

(08/07/2563)

56 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองกรองน้ า

ระบบ RO พร้อมเปล่ียน จ านวน 9 

รายการ

159,740.00          159,740.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. อีออนเมด 

159,740.00 บาท

บจก. อีออนเมด 

159,740.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064453 

(09/07/2563)

57 ซ้ือมอเตอร์ประตูลิฟต์ BL2-1 พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

58,000.00            57,683.70            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 57,683.70 

บาท

บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 57,683.70 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064458 

(09/07/2563)

58 ซ้ือรถเข็นเก็บอุปกรณ์แบบ 2 ประตู 

จ านวน 1 คัน

38,000.00            38,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์

การแพทย์ 38,000.00 บาท

บจก.วคิตอร่ี ครุภณัฑ์

การแพทย์ 37,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064459 

(09/07/2563)

13



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

59 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองปั่นแยกสาร 

จ านวน 1 รายการ

2,054.40             2,054.40             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 2,054.40 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 2,054.40 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064460 

(09/07/2563)

60 จ้างบริการสอบเทยีบเคร่ืองมือทาง

การแพทย์ จ านวน 4 เคร่ือง

4,066.00             4,066.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

4,066.00 บาท

บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

4,066.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064461 

(09/07/2563)

61 ซ้ืออะไหล่ส าหรับกล้องส่องตรวจ

กระเพาะปสัสาวะชนิดไฟเบอร์ พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

299,007.22          299,007.22          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 299,007.22 บาท

บจก. โอลิมปสั (ประเทศ

ไทย) 270,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064462 

(09/07/2563)

62 ซ้ือกระเปา๋ผ้าแคนวาส (ส าหรับศูนย์

ตา) จ านวน 5,000 ใบ

288,900.00          288,900.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เดอะ แบก็ 888 

288,900.00 บาท

บจก.เดอะ แบก็ 888 

288,900.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064463 

(09/07/2563)

63 ซ้ือแผ่นพลาสวดู จ านวน 2 รายการ 5,000.00             4,545.36             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.มิ่งเจริญเทรดด้ิง 

4,545.36 บาท

บจก.มิ่งเจริญเทรดด้ิง 

4,545.36 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064467 

(10/07/2563)

14



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

64 ซ้ือเทปพมิพอ์ักษร จ านวน 3 รายการ 18,000.00            17,334.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 17,334.00 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 17,334.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064468 

(10/07/2563)

65 จ้างบริการพฒันาโครงการสร้าง

วฒันธรรม No Blame No Shame 

(The Fearless Organization) 

จ านวน 1 งาน

481,500.00          481,500.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอม แอนด์ 

อิมเมจ 481,500.00 บาท

บจก.แอคคอม แอนด์ 

อิมเมจ 481,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064469 

(10/07/2563)

66 ซ้ือถัง TUR ขนาด 5 ลิตร จ านวน 1 

ถัง

19,260.00            19,260.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สยามเวร์ิค เทคโนโลยี

 19,260.00 บาท

บจก.สยามเวร์ิค เทคโนโลยี

 19,260.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064470 

(10/07/2563)

67 ซ้ือACCESS CONTROL พร้อม

เปล่ียน จ านวน 1 งาน

331,801.65          331,801.65          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิส

เต็มส์ 331,801.65 บาท

บจก.ติยะ มาสเตอร์ ซิส

เต็มส์ 312,541.65 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064471 

(10/07/2563)

68 ซ้ืออะคริลิคใส (เพิ่มเติม) จ านวน 

100 ชิ้น

9,300.00             9,202.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สายน้ าทพิย์พลาสติค 

อุตสาหกรรม 9,202.00 บาท

บจก.สายน้ าทพิย์พลาสติค 

อุตสาหกรรม 9,202.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064473 

(10/07/2563)

15



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

69 จ้างบริการบ ารุงรักษาบริการ

บ ารุงรักษาชุดตรวจทางห ูคอ จมูก 

จ านวน 4 เคร่ือง

20,000.00            20,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นโดเมด เซอร์วสิ 

20,000.00 บาท

บจก.เอ็นโดเมด เซอร์วสิ 

20,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064477 

(10/07/2563)

70 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุปกรณ์ต่างๆ 

ส าหรับโครงการ “SiPH Live How 

are you today ?” เดือน มิถุนายน

 – กันยายน 2563 จ านวน 1 งาน

5,000.00             5,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

5,000.00 บาท

บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

4,180.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064495 

(13/07/2563)

71 ซ้ือวสัดุงานช่าง จ านวน 10 รายการ 64,114.40            64,114.40            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กิจมั่น 64,114.40

 บาท

บจก.วงศ์กิจมั่น 64,114.40

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064497 

(13/07/2563)

72 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธก์ารสวม

ใส่หน้ากากอนามัย และพื้นที่

ใหบ้ริการบริเวณชั้น 2 ,3 และ 4  

จ านวน 1 งาน

22,000.00            21,947.84            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

21,947.84 บาท

บจก.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

21,947.84 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064498 

(13/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

73 ซ้ือ Extranal Harddisk จ านวน 8 อัน 23,000.00            22,120.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล 22,120.00 

บาท

บมจ. ซีโอแอล 22,120.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064500 

(13/07/2563)

74 ซ้ือหลอดใสขนาดส้ัน จ านวน 1 

รายการ

2,520.00             2,520.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต

 2,520.00 บาท

บจก. ต.ไทยเจริญ  มาร์เก็ต

 2,520.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064501 

(13/07/2563)

75 ซ้ือผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ 

จ านวน 3 รายการ

99,991.50            99,991.50            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บิ๊กเกอร์ (ไทยแลนด์) 

99,991.50 บาท

บจก.บิ๊กเกอร์ (ไทยแลนด์) 

99,991.50 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064503 

(13/07/2563)

76 ซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 เคร่ือง 17,839.00            17,839.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

17,839.00 บาท

บจก.อะโพจี เวร์ิลดไวด์ 

17,839.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064505 

(13/07/2563)

77 จ้างบริการบ ารุงรักษา ยูนิตทนัตก

รรม จ านวน 4 เคร่ือง

21,400.00            21,400.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988)

 21,400.00 บาท

บจก.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988)

 21,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064506 

(13/07/2563)

17



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

78 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองวดัก าลัง

แวน่ตา จ านวน 1 เคร่ือง

3,210.00             3,210.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮอลลีวูด้ อินเตอร์

เนชั่นแนล 3,210.00 บาท

บจก.ฮอลลีวูด้ อินเตอร์

เนชั่นแนล 3,210.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064507 

(13/07/2563)

79 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองมือผ่าตัด

แลปพาโลสโคปทางศัลยกรรม 

จ านวน 1 รายการ

29,960.00            29,960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.คีย์แมน อินเตอร์เนชั่น

แนล 29,960.00 บาท

บจก.คีย์แมน อินเตอร์เนชั่น

แนล 29,960.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064512 

(14/07/2563)

80 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจ

การได้ยินและเคร่ืองตรวจการท างาน

ของหชูั้นกลาง จ านวน 2 เคร่ือง

50,000.00            50,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ศูนย์การได้ยินดีเมด 

50,000.00 บาท

บจก.ศูนย์การได้ยินดีเมด 

50,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064529 

(14/07/2563)

81 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ส าหรับคัดกรองผู้ปว่ย 

จ านวน 1 รายการ

30,000.00            30,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 30,000.00 บาท หจก.ภาสิน 30,000.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064536 

(14/07/2563)

82 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองตรวจ

คล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบ 12 ลีด จ านวน 

1 รายการ

12,000.00            12,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 12,000.00 บาท บจก.โซวคิ 12,000.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064537 

(14/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

83 จ้างบริการแปลเอกสารทาง

การแพทย์ภาษาไทยเปน็

ภาษาอังกฤษ จ านวน 5 งาน

12,000.00            12,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นายภมูิเพชร ร่วมจิตร 

12,000.00 บาท

นายภมูิเพชร ร่วมจิตร 

12,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064538 

(14/07/2563)

84 ซ้ือซิลิโคนกันลามไฟ และแผ่นฉนวน

กันลามไฟ จ านวน 2 รายการ

79,000.00            78,709.20            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชญานิตย์ ซัพพลาย 

78,709.20 บาท

บจก.ชญานิตย์ ซัพพลาย 

78,709.20 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064543 

(14/07/2563)

85 ซ้ือถาดใส่ของในหอ้งน้ าผู้ปว่ย 

จ านวน 300 ชิ้น

73,830.00            73,830.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ศิลปฟ์า้อุตสาหกรรม

พลาสติก 73,830.00 บาท

บจก.ศิลปฟ์า้อุตสาหกรรม

พลาสติก 73,830.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064544 

(14/07/2563)

86 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองจี้และ

ตัดด้วยไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

32,100.00            32,100.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

32,100.00 บาท

บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

32,100.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064565 

(15/07/2563)

87 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ยา 2 รายการ 10,500.00            10,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 10,500.00 บาท

บจก.โพรดิวส์ลาเบล แอนด์ 

ริบบอน 10,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064569 

(16/07/2563)

19



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

88 ซ้ือแฟม้สีชมพู

RADIATIONTHERAPYCENTERIN-H

OUSEREPORTจ านวน1รายการ

6,848.00             6,848.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.บ.ีบ.ีจ.ี 6,848.00 บาท บจก.บ.ีบ.ีจ.ี 6,848.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064570 

(16/07/2563)

89 จ้างบริการซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่

อุปกรณ์ทางทนัตกรรม จ านวน 9 

รายการ

103,120.00          103,120.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 

103,120.00 บาท

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 

103,120.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064571 

(16/07/2563)

90 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจวดั

ปริมาณรังสีประจ าตัวบคุคล จ านวน 

1 เคร่ือง

29,960.00            29,960.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเท 29,960.00

 บาท

บจก.โกลบอล เมดิเคิล 

โซลูชั่น (ประเท 29,960.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064572 

(16/07/2563)

91 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเลเซอร์ที่

ใช้ทางศัลยกรรมเอ็นดีแยกซ์ จ านวน 

1 เคร่ือง

24,000.00            24,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอสราส เมดิคอล 

24,000.00 บาท

บจก.แอสราส เมดิคอล 

24,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064573 

(16/07/2563)

92 ซ้ือเคร่ืองดูดควนัในขณะจี้หา้มเลือด

และตัดเนื้อเยื้อในขณะผ่าตัด 

(Smoke evacuator system) 

จ านวน 2 ชุด

300,000.00          300,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 300,000.00 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) 300,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064576 

(16/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

93 จ้างผลิตชุดเส้ือบคุลากร จ านวน 2 

รายการ

156,000.00          156,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เพาเวอร์ นาว 

156,000.00 บาท

บจก.เพาเวอร์ นาว 

156,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064591 

(16/07/2563)

94 ซ้ืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวซีี

(UVC-Steriliser Station) จ านวน 1

 รายการ

299,999.97          299,999.97          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี 

299,999.97 บาท

บจก.ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี 

299,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064592 

(16/07/2563)

95 ซ้ือรางคีย์บอร์ด จ านวน 1 รายการ 3,000.00             2,503.80             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

2,503.80 บาท

บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 

2,503.80 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064595 

(16/07/2563)

96 จ้างซ่อมมอเตอร์ พดัลมระบาย

อากาศ No.19 จ านวน 1 รายการ

9,900.00             9,844.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เบสท ์มอเตอร์ ซัพ

พลาย 9,844.00 บาท

บจก.เบสท ์มอเตอร์ ซัพ

พลาย 9,844.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064596 

(16/07/2563)

97 ซ้ือUSB Flash drive จ านวน 300 ชิ้น 44,000.00            43,335.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แมกซ์ โปรดักส์ มาร์

เก็ตต้ิง 43,335.00 บาท

บจก.แมกซ์ โปรดักส์ มาร์

เก็ตต้ิง 43,335.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064597 

(16/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

98 จ้างบริการสอบเทยีบตู้เย็นควบคุม

อุณหภมูิและเคร่ืองควบคุมค่า

อุณหภมูิ จ านวน 10 รายการ

11,663.00            11,663.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

11,663.00 บาท

บจก.ควอลิต้ี คาลิเบรชั่น 

10,657.20 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064601 

(16/07/2563)

99 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 3 

รายการ

9,990.00             9,990.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก. บางกอก อินเตอร์เท

รด ซัพพลาย 9,990.00 บาท

บจก. บางกอก อินเตอร์เท

รด ซัพพลาย 9,990.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064602 

(16/07/2563)

100 จ้างบริการบ ารุงรักษาและตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเคร่ืองตรวจวนิิจฉัย

เส้นประสาทการได้ยินและก้านสมอง

 จ านวน 1 เคร่ือง

12,000.00            12,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ออดิเมด 12,000.00 

บาท

บจก.ออดิเมด 12,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064603 

(16/07/2563)

101 ซ้ือเคร่ืองตรวจและบนัทกึคล่ืนไฟฟา้

หวัใจแบบ 12 ลีด จ านวน 1 เคร่ือง

224,000.00          224,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 224,000.00 บาท บจก.โซวคิ 222,000.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064607 

(16/07/2563)

22



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

102 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 1 

รายการ

6,200.00             6,200.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอมไรน์ เมดิคอล 

6,200.00 บาท

บจก.แอมไรน์ เมดิคอล 

6,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064612 

(16/07/2563)

103 ซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 รายการ 2,792.70             2,792.70             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พนัธวณิช 2,792.70 

บาท

บจก.พนัธวณิช 2,792.70 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064636 

(17/07/2563)

104 จ้างเปล่ียนราวมือจับบนัไดเล่ือน 

จ านวน 1 รายการ

495,695.90          495,695.90          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 495,695.90

 บาท

บจก.ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) 495,695.90

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064638 

(20/07/2563)

105 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองหวัใจและปอด

เทยีม จ านวน 1 เคร่ือง

60,000.00            60,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

60,000.00 บาท

บจก.เมดิคอล โซลูชั่นส์ 

60,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064639 

(20/07/2563)

106 ซ้ืออะไหล่ส าหรับที่นอนลมปอ้งกัน

แผลกดทบัพร้อมเปล่ียน จ านวน 1 

รายการ

4,000.00             4,000.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

4,000.00 บาท

บริษทั โนเบลิ เมด จ ากัด 

4,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064640 

(20/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

107 ซ้ือมินิสกรีนกระจก จ านวน 1 งาน 5,200.00             5,136.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอลทอูี 5,136.00 บาท บจก.แอลทอูี 5,136.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064644 

(20/07/2563)

108 ซ้ือถ่าน 4A เพื่อใช้ส าหรับอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 งาน

1,000.00             963.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 963.00 บาท

บจก.โบท๊บคุส์ ออฟฟศิเซ็น

เตอร์ 963.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064650 

(20/07/2563)

109 จ้างซ่อมผิวพื้น EPOXY หอ้งเคร่ือง

ชั้น 6 และหอ้งปั๊มน้ าร้อน-น้ าเย็น ชั้น

 9 จ านวน 1 งาน

499,000.00          498,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทอ็ป-กรีต อินโนเวชั่น 

498,000.00 บาท

บจก.ทอ็ป-กรีต อินโนเวชั่น 

497,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064654 

(21/07/2563)

110 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองรักษาด้วย

ความร้อนลึกโดยใช้คล่ืนกระแทก 

จ านวน 1 รายการ

38,000.00            38,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง  บจก.ชินกฤช 38,000.00 

บาท

 บจก.ชินกฤช 38,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064664 

(21/07/2563)

111 ซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดบบีมือ

ส าหรับเด็ก จ านวน 2 ชุด

4,400.00             4,400.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เมดิทอป 4,400.00 

บาท

บจก.เมดิทอป 4,400.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064669 

(21/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

112 จ้างติดต้ังอุปกรณ์ของลานจอดรถ ชั้น

 1 – B3 จ านวน 9 รายการ

70,000.00            69,694.45            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อาอาพาณิชย์ 

69,694.45 บาท

บจก.อาอาพาณิชย์ 

69,694.45 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064671 

(21/07/2563)

113 ซ้ือเตียงนอนเคล่ือนย้ายผู้ปว่ย

ระบบไฮดรอลิกแบบ 4 ส่วน จ านวน

 3 เตียง

495,000.00          495,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ท ีอี คิว 495,000.00 

บาท

บจก.ท ีอี คิว 495,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064672 

(21/07/2563)

114 ซ้ืออุปกรณ์ต่อพว่งเคร่ืองวดัสัญญาณ

ชีพ จ านวน 4 รายการ

654,300.00          654,300.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 654,300.00 บาท บจก.โซวคิ 600,000.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064688 

(21/07/2563)

115 ซ้ือไม้เคาะเข่าหวัสามเหล่ียม จ านวน

 3 อัน

570.00                570.00                วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีเมดิคอล 

570.00 บาท

บจก.เอส.พ.ีเมดิคอล 

570.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064690 

(21/07/2563)

116 จ้างบริการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่

ตู้เย็นควบคุมอุณหภมูิ จ านวน 1 

เคร่ือง

5,350.00             5,350.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เซสท์-เมด 5,350.00 

บาท

บจก.เซสท์-เมด 5,350.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064691 

(21/07/2563)

25



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

117 ซ้ือระบบคัดกรองอุณหภมูิร่างกาย 

บคุคลผ่านทางใบหน้า พร้อมติดต้ัง

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

299,600.00          299,600.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั่น 

299,600.00 บาท

บริษทั ไซท ์เพรพพาเรชั่น 

299,600.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064692 

(21/07/2563)

118 ซ้ือระบบตรวจสอบระบบ

คอมพวิเตอร์แม่ข่ายและระบบ

เครือข่าย (Monitoring System) 

จ านวน 1 รายการ

250,000.00          214,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เน็ต ไบร์ท 

214,000.00 บาท

บจก.เน็ต ไบร์ท 

214,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064693 

(22/07/2563)

119 ซ้ือลิขสิทธิโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

Endpoint Protection จ านวน 300

 Licenses

490,000.00          481,500.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.เอสวโีอเอ 481,500.00

 บาท

บมจ.เอสวโีอเอ 481,500.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064694 

(22/07/2563)

120 ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ และ

อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ โครงการ 

“ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่อง

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 2563”

12,901.00            11,770.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีวนัชาติ 11,770.00 

บาท

ร้านศรีวนัชาติ 11,770.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064695 

(22/07/2563)

26



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

121 จ้างเปล่ียนมอเตอร์ผ้าม่าน และ

เปล่ียนผ้าม่านเปน็ชนิดทบึแสง 

จ านวน 7 รายการ

310,000.00          305,051.65          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

305,051.65 บาท

บจก.โอเชี่ยน นิวไลน์ 

305,051.65 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064696 

(22/07/2563)

122 ซ้ืออะไหล่กระสวย Velcro Ring 

จ านวน 1 รายการ

146,590.00          146,590.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลทต้ิ์ง 

146,590.00 บาท

บจก.สมาร์ทโซล่าร์ไลทต้ิ์ง 

146,590.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064697 

(22/07/2563)

123 จ้างบริการซ่อมอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ จ านวน 11 รายการ

5,435.60             5,435.60             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

5,435.60 บาท

บจก.โปรเกรท เมดิคอล 

5,435.60 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064703 

(22/07/2563)

124 จ้างซ่อมเคร่ืองผลิตคลอรีนได

ออกไซด์ จ านวน 1 รายการ

12,000.00            11,860.95            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โพรมิเน้นท ์ฟลูอิด 

คอนโทรลส์ 11,860.95 บาท

บจก.โพรมิเน้นท ์ฟลูอิด 

คอนโทรลส์ 11,860.95 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064706 

(22/07/2563)

125 จ้างอะไหล่ส าหรับซ่อมแซมระบบ

ระบายน้ าเสีย จ านวน 7 รายการ

27,000.00            26,001.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชญานิตย์ ซัพพลาย 

26,001.00 บาท

บจก.ชญานิตย์ ซัพพลาย 

26,001.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064719 

(22/07/2563)

27



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

127 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองดมยาสลบ

พร้อมเปล่ียน จ านวน 1 รายการ

25,317.00            25,317.00            วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

25,317.00 บาท

บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 

25,317.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064720 

(22/07/2563)

128 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบส าหรับ

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจแบบ 12 

ลีด จ านวน 1 รายการ

6,560.00             6,560.00             วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.โซวคิ 6,560.00 บาท บจก.โซวคิ 6,560.00 บาท พจิารณาจาก

คุณสมบติัทางด้าน

เทคนิค

4100064721 

(22/07/2563)

129 ซ้ือจกุขวด Chest Drain พร้อม

หลอด จ านวน 3 รายการ

51,300.00          51,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติ

บุคคลจนิดาโอสถ 

51,250.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติ

บุคคลจนิดาโอสถ 

51,250.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064722 

(22/07/2563)

130 ซ้ือแท่นวางพลาสติก จ านวน 1 

รายการ

28,402.08          28,402.08          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แมททีเรียล เวิลด์ 

28,402.08 บาท

บจก.แมททีเรียล เวิลด์ 

28,402.08 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064724 

(22/07/2563)

131 ซ้ืออนิเตอร์คอมไร้สาย จ านวน 1 

ชุด

5,000.00           5,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บอสส์เมดเอน็จิ

เนียร่ิง 5,000.00 บาท

บจก.บอสส์เมดเอน็จิ

เนียร่ิง 5,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064729 

(23/07/2563)

28



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

132 ซ้ือไส้กรอง ส าหรับตู้น้ าด่ืม จ านวน

 1 รายการ

35,000.00          35,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

35,000.00 บาท

หจก.เออาร์พ ีเฮ้าส์แวร์ 

35,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064732 

(23/07/2563)

133 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ติดบัตรจอดรถ 

Visitor จ านวน 1 รายการ

8,988.00           8,988.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 8,988.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 8,988.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064752 

(23/07/2563)

134 ซ้ือIdentification Tape จ านวน 

9 ม้วน

7,100.00           7,020.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ฟวิเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลาย 7,020.00 บาท

บจก. ฟวิเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลาย 7,020.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064753 

(23/07/2563)

135 ซ้ืออปุกรณ์เชื่อมต่อเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ MacBook จ านวน 2

 รายการ

4,600.00           4,536.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สหธุรกจิ 4,536.80 

บาท

บจก.สหธุรกจิ 4,536.80 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064754 

(24/07/2563)

136 ซ้ือผ้ายางรองส าหรับสระผม 

จ านวน 5 ชิ้น

600.00              600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แชมป์ บิวต้ี เซ็น

เตอร์ จ ากดั 600.00 บาท

บริษัท แชมป์ บิวต้ี เซ็น

เตอร์ จ ากดั 450.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064758 

(24/07/2563)

29



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

137 ซ้ือครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ติดต้ังกบัที่

 จ านวน 1 งาน

144,722.48        144,722.48        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บี-เรดด้ี 144,722.48

 บาท

บจก.บี-เรดด้ี 144,722.48

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064759 

(24/07/2563)

138 ซ้ือต่อตรง และปลอกรัดท่อ

พลาสติก จ านวน 2 รายการ

13,000.00          12,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.ฟลิเตอร์ วิชั่น 

12,840.00 บาท

บมจ.ฟลิเตอร์ วิชั่น 

12,840.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064760 

(24/07/2563)

139 ซ้ืออะคลิลิคฉากกั้นเกา้อี้ จ านวน 1

 รายการ

98,898.00          98,898.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 98,898.00 บาท

บจก. 19 เพลท พร้ินต้ิง 

เวิลด์ 98,868.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064762 

(24/07/2563)

140 ซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน

 11 รายการ

35,049.99          35,049.99          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยไูนเทค ซายน์ 

35,049.99 บาท

บจก.ยไูนเทค ซายน์ 

35,049.99 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064763 

(24/07/2563)

141 ซ้ือActuator Proper Electronic

 และหลอดตะเกยีบ จ านวน 2 

รายการ

99,000.00          98,440.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์กจิมั่น 

98,440.00 บาท

บจก.วงศ์กจิมั่น 

98,440.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064766 

(24/07/2563)

30



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

142 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ PVC ส าหรับเคร่ือง

ตัดสต๊ิกเกอร์ จ านวน 3 รายการ

6,000.00           5,885.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

5,885.00 บาท

บจก.ทริปเปิล้ อ ีเทรดด้ิง 

5,885.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064767 

(24/07/2563)

143 จา้งเปล่ียนสลิงสแตนเลสผ้าม่าน 

จ านวน 1 รายการ

6,300.00           6,206.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วันนิยม 6,206.00 

บาท

บจก.วันนิยม 6,206.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064771 

(24/07/2563)

144 ซ้ือหูฟงัระบบเสียงแบบ WiFi 

(Headset) จ านวน 1 รายการ

9,309.00           9,309.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้าโปร 

คอมพวิเตอร์ ซิสเต็มส์ 

9,309.00 บาท

บจก.ดาต้าโปร 

คอมพวิเตอร์ ซิสเต็มส์ 

9,309.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064780 

(29/07/2563)

145 ซ้ือกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชุด 1,849.00           1,849.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. ซีโอแอล 1,849.00

 บาท

บมจ. ซีโอแอล 1,849.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064781 

(29/07/2563)

146 ซ้ือกญุแจมาสเตอร์คีย์(KEY 

GGMK) จ านวน 1 รายการ

4,300.00           4,280.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. อสัซ่า อะบลอย 

(ประเทศไทย) 4,280.00 

บาท

บจก. อสัซ่า อะบลอย 

(ประเทศไทย) 4,280.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064782 

(29/07/2563)

31



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

147 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองควบคุม

การให้สารละลายทางหลอดเลือด

ด า จ านวน 1 รายการ

23,540.00          23,540.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 23,540.00

 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 23,540.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064783 

(29/07/2563)

148 จา้งบริการซ่อมเบาะชุดพยงุคนไข ้

จ านวน 1 รายการ

15,000.00          15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พ ีที เมดิคอล ซัพ

พลาย  15,000.00 บาท

บจก.พ ีที เมดิคอล ซัพ

พลาย  15,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064785 

(29/07/2563)

149 ซ้ืออะไหล่ส าหรับทีน่อนลม

ป้องกนัแผลกดทับ จ านวน 1 

รายการ

16,000.00          16,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บอสส์เมดเอน็จิ

เนียร่ิง 16,000.00 บาท

บจก.บอสส์เมดเอน็จิ

เนียร่ิง 16,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064786 

(29/07/2563)

150 ซ้ือเกา้อี้นั่งถา่ย/อาบน้ ามีล้อ 

จ านวน 2 ตัว

13,000.00          13,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เดอะ โมบิลิต้ี เฮลท์ 

แคร์ 13,000.00 บาท

บจก.เดอะ โมบิลิต้ี เฮลท์ 

แคร์ 13,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064787 

(29/07/2563)

151 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองรักษาด้วย

คล่ืนเสียงความถี่สูง จ านวน 1 

รายการ

30,000.00          30,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยแูฟม คลีนิค 

30,000.00 บาท

บจก.ยแูฟม คลีนิค 

30,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064814 

(29/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

152 ซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน

 1 รายการ

28,600.00          28,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย 

28,600.00 บาท

หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย 

28,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064815 

(29/07/2563)

153 ซ้ืออะไหล่ส าหรับเตียงผู้ป่วยปรับ

ระดับด้วยไฟฟา้พร้อมเปล่ียน 

จ านวน 10 รายการ

416,500.00        416,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม

เฮลท์แอนด์แคร์ 

416,500.00 บาท

บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม

เฮลท์แอนด์แคร์ 

416,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064818 

(30/07/2563)

154 ซ้ือชุดดินน้ ามันบริหารนิ้วมือ 

(Therapy putty) จ านวน 1 ชุด

21,000.00          21,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

21,000.00 บาท

บจก.รีแฮบ เมดิคอล 

20,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064819 

(30/07/2563)

155 ซ้ือตู้ใส่อปุกรณ์ PPE หน้าห้อง

คนไข ้ขนาด 40x40x85 

เซนติเมตร จ านวน 10 ตู้

34,243.20          34,243.20          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์

 34,243.20 บาท

บมจ.อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์

 34,243.20 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064833 

(30/07/2563)

156 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ “ของดใช้ยาทีผู้่ป่วย

น ามาจากบ้าน” จ านวน 1 รายการ

3,600.00           2,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ 

เลเบิล้ 2,250.00 บาท

บจก.เอเชี่ยนเทป แอนด์ 

เลเบิล้ 2,250.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064834 

(30/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

157 ซ้ือบัตรประจ าตัวพนักงานชนิด

พลาสติก PVC และถา่ยรูป จ านวน

 2 รายการ

51,000.00          50,076.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีดีการ์ด 50,076.00 

บาท

ร้านดีดีการ์ด 50,076.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064835 

(30/07/2563)

158 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับสนันสนุนการอยู่

เวรของเจา้หน้าที ่จ านวน 4 งาน

39,488.00          39,487.44          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ซินเนีย อนิเตอร์

เนชั่นแนล กรุ๊ป 

25,695.04 บาท

บจก. อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่

มอลล์ 13,792.00 บาท

บจก.ซินเนีย อนิเตอร์

เนชั่นแนล กรุ๊ป 9,885.79

 บาท

บมจ.อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์

 13,792.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064836 

(30/07/2563)

4100064837 

(30/07/2563)

159 ซ้ือกล้องบันทึกภาพเพือ่

ลงทะเบียนผู้ป่วย และใช้ส าหรับ

การประชุม Conference จ านวน

 1 รายการ

35,000.00          28,355.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อเมริกาน่า 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

28,355.00 บาท

บจก.อเมริกาน่า 

คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 

28,355.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064838 

(30/07/2563)

160 ซ้ืออปุกรณ์ระบบ Audio Module

 For Nurse Call Station จ านวน

 1 รายการ

38,000.00          37,450.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซันเทค เทคโนโลย ี

37,450.00 บาท

บจก.ซันเทค เทคโนโลย ี

37,450.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064839 

(30/07/2563)

34



ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

161 ซ้ือกาต้มน้ าไฟฟา้ จ านวน 1 

รายการ

99,900.00          99,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 99,900.00 บาท

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ 99,900.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064848 

(30/07/2563)

162 ซ้ือนาฬิกาจบัเวลา จ านวน 1 

รายการ

7,276.00           7,276.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สากลนาฬิกา 

7,276.00 บาท

บจก.สากลนาฬิกา 

7,276.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064855 

(30/07/2563)

163 ซ้ือหัวกรอช้าชนิดหักมุมส าหรับ

งานขยายคลองรากฟนั 20:1 

(Handpiece rotary 20:1) 

จ านวน 2 ชิ้น

45,000.00          17,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอม็มีเน้นซ์ 

17,400.00 บาท

หจก.เอม็มีเน้นซ์ 

17,400.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064877 

(31/07/2563)

164 ซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย ์จ านวน

 10 รายการ

15,886.29          15,886.29          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยไูนเทค ซายน์ 

15,886.29 บาท

บจก.ยไูนเทค ซายน์ 

15,886.29 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064878 

(31/07/2563)

165 ซ้ือตู้แฟม้เอกสารแบบมีล้อ จ านวน

 1 ตู้

2,503.80           2,503.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอน็ เอส บี ออฟฟศิ

 2,503.80 บาท

บจก.เอน็ เอส บี ออฟฟศิ

 2,503.80 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064879 

(31/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

166 ซ้ือซองใสใส่บัตรประจ าตัว

พนักงาน จ านวน 1 รายการ

22,000.00          20,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอร่ี 20,500.00 บาท

หจก.บรรณสารสเตชั่น

เนอร่ี 20,500.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064880 

(31/07/2563)

167 จา้งเหมาบริหารจดัการและดูแล

บ ารุงรักษาอาคาร จ านวน 1 

รายการ

1,680,000.00      1,680,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พร้อม เทคโน 

เซอร์วิส 1,680,000.00 

บาท

บจก.พร้อม เทคโน 

เซอร์วิส 1,680,000.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

4100064887 

(31/07/2563)

168 ซ้ืออปุกรณ์ช่วยกนัล้ินและกระพุง้

แกม้พร้อมแท่นกดัเพือ่การท าฟนั 

(Easyprep rubber dam size S)

 จ านวน 2 กล่อง

18,832.00          18,832.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 18,832.00

 บาท

บจก.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) 18,832.00

 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3300001082 

(31/07/2563)

169 จา้งเหมาบริการอบเคร่ืองมือ

ทางการแพทย ์จ านวน 1 งาน

160,000.00        150,096.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สนิทดี ซัพพลาย 

150,096.00 บาท

หจก.สนิทดี ซัพพลาย 

150,096.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000025 

(01/07/2563)

170 เช่าเคร่ืองตัดเลาะเนื้อตับ จ านวน 

5 คร้ัง

200,000.00        200,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ยนูิเทค เฮลท์แคร์ 

200,000.00 บาท

บจก.ยนูิเทค เฮลท์แคร์ 

200,000.00 บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000026 

(17/07/2563)
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ล ำดับ รำยละเอียด  วงเงนิขอซ้ือขอจ้ำง (มูล

ค่ำหลักำร)
 รำคำกลำง วิธีกำรซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือจ้ำง

เหตุผลโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรอืบันทึก

ข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ในรอบเดอืน กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน/โครงกำร โรงพยำบำลศิริรำช ปิยมหำรำชกำรุณย์

วันที ่4 สิงหำคม 2563

171 จา้งดูแลบ ารุงรักษาระบบตู้สาขา

โทรศัพท์ จ านวน 1 งาน

77,040.00          77,040.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอน็อซีี คอร์ปอเรชั่น 

(ประเทศไท 77,040.00 

บาท

บจก.เอน็อซีี คอร์ปอเรชั่น 

(ประเทศไท 77,040.00 

บาท

พจิารณาจาก

คุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

3400000028 

(29/07/2563)
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