
ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ขวดยาหยอดตาพลาสติก ขนาด 
30 ML 68,250.00 68,250.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ปัญญฤกษ์ จก. บ. ปัญญฤกษ์ จก. ตามความต้องการ  00731/2561
จ านวน 10,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ  68,250.-บาท ราคาท่ีเสนอ  68,250.-บาท ของผู้ใช้  01/11/2560

2
ขวดยาหม่องขนาด 60 กรัม ฝา
เงิน 67,567.50 67,567.50 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  00730/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท  ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

3
VACUETTE EDTA K2 TUBE 3 
ML 98,610.00 98,610.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  00764/2561
จ านวน 570 RACK  ราคาท่ีเสนอ 98,610.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 98,610.-บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

4

Mustang balloon 
10mmx40mm,135cm+inflat
or 89,540.00 89,540.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00763/2561
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,540.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 89,540.-บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

5
LAMBOTT OSTEOTOME 15 x 
240 MM 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จก. บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  00775/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 7,400.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 7,400.-บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

6 699S1=25 โฟมป๊ัมเท้า 14,148.00 14,148.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก . บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก .ตามความต้องการ  00779/2561
จ านวน 4 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 14,148.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 14,148.-บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

7 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. บ. ลินเด้ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00758/2561
จ านวน 50 KG. ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

8
ClosureFast catheter 7Fr. 
60 cm 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00757/2561
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

9
ClosureFast catheter 7Fr. 
60 cm 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00762/2561
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

10
ClosureFast catheter 7Fr. 
60 cm 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00773/2561
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

11 ถุงมือแกรมเมค 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  00755/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,500.- บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

12 เรซ่ิน 355E (10kg.) 18,360.00 18,360.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  00809/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,360.- บาท ของผู้ใช้  02/11/2560

13
709-2991 PATHWAY HER-2-
4B5 49,498.20 49,498.20 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00935/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,498.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 49,498.20 บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

14
860-500 UV UNIVERSAL 
DAB DETECTION KIT 99,750.75 99,750.75 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00936/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,750.75 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,750.75 บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

15 950-124 CC1 (PREDILUTE) 93,871.50 93,871.50 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00939/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,871.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 93,871.50 บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

16 พลาสติกข้ึนรูปความร้อนต่ า 12,648.00 12,648.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก . บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก .ตามความต้องการ  00930/2561
จ านวน 2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 12,648.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,648.- บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

17
ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบ
แกนในเท้าเด่ียว 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. ตามความต้องการ  00919/2561
จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอ 88,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 88,000.- บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

18 Cyto collection Fluid (3.8L) 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. ตามความต้องการ  00942/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 53,500.- บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

19
PERIFIX ONE 451 FILTER 
SET G18 55,212.00 55,212.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00934/2561
จ านวน 120 SET ราคาท่ีเสนอ 55,212.- บาท ราคาท่ีเสนอ 55,212.- บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

20 CV-S-4 Suture 36" TT-17 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00940/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 34,000.- บาท ของผู้ใช้  07/11/2560

21
ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าแบบ
แกนใน(sach foot) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซัน เนเจอร์ จก. บ. ซัน เนเจอร์ จก. ตามความต้องการ  00928/2561
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ของผู้ใช้  08/11/2560

22 MRI Earplugs 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไบเดริช จก. บ. ไบเดริช จก. ตามความต้องการ  00982/2561
จ านวน 1,000 คู่ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  08/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

23
แกลลอนแบน 1000 ซีซ๊ใส (ฝา
น้ าเงิน) 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ที ซี พี 1665 ไดเวอร์ซิไฟด์ จก. บ. ที ซี พี 1665 ไดเวอร์ซิไฟด์ จก. ตามความต้องการ  01127/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,470.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,470.- บาท ของผู้ใช้  10/11/2560

24 ขวดน้ ายา 240 ซีซ๊ ฝาแดง 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ที ซี พี 1665 ไดเวอร์ซิไฟด์ จก. บ. ที ซี พี 1665 ไดเวอร์ซิไฟด์ จก. ตามความต้องการ  01108/2561
จ านวน 3,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 17,655.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,655.- บาท ของผู้ใช้  10/11/2560

25 หัวกรอส าหรับเคร่ืองกรอน่ิว ShockPulse91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โอลิมปัส (ปท.) จก. บ. โอลิมปัส (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01119/2561
จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 91,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 91,800.- บาท ของผู้ใช้  10/11/2560

26
790-2208 HEMATOXYLIN II 
COUNTERTAIN 98,648.65 98,648.65 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01109/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,648.65 บาท ราคาท่ีเสนอ 98,648.65 บาท ของผู้ใช้  10/11/2560

27
950-102 EZ PREP 
(10XCONCENTRATE) 63,097.90 63,097.90 เฉพาะเจาะจงราคา  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01110/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,097.90 บาท ราคาท่ีเสนอ 63,097.90 บาท ของผู้ใช้  10/11/2560

28
XENON LAMP FOR CLV-S 
300W 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โอลิมเปียไทย จก. บ. โอลิมเปียไทย จก. ตามความต้องการ  01199/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

29 Tc-99m DTPA (Renal) 57,429.96 57,429.96 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01191/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,429.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 57,429.96 บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

30 Tc-99m Cardiolite 85,785.02 85,785.02 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01193/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,785.02 บาท ราคาท่ีเสนอ 85,785.02 บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

31 Tc-99m Cardiolite 89,242.42 89,242.42 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01195/2561
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,242.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 89,242.42 บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

32
BAT BAG WITH DP 
3BAG/PACK FULL SAFETY 91,812.42 91,812.42 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01196/2561
จ านวน 63 PACK ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

33
Anyplex II MTB/MDR 
Detection 50 rxn 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จก. บ. ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จก. ตามความต้องการ  01197/2561
จ านวน 2 kit ราคาท่ีเสนอ 70,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 70,000.- บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

34 BIOTRANS with Flush Device 24,750.00 24,750.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01200/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 50 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 24,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,750.- บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

35
สายต่อส าหรับรองรับภาชนะสาร
คัดหล่ัง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  01201/2561
จ านวน 300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

36 TRIMA ACCEL KIT 77,951.64 77,951.64 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01202/2561
จ านวน 12 SET ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

37
0.8% RESOLVE PANEL 
A/11X3ML 99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01203/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,296.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,296.- บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

38 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 20 กก. 82,176.00 82,176.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  01204/2561
จ านวน 32 ท่อ ราคาท่ีเสนอ 82,176.- บาท ราคาท่ีเสนอ 82,176.- บาท ของผู้ใช้  13/11/2560

39 Bio Agar 10ml 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  01255/2561
จ านวน 15 vial ราคาท่ีเสนอ 6,420.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,420.- บาท ของผู้ใช้  14/11/2560

40
Prelude Sheath Introducer 
6F 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  01302/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

41
ชุดขาเทียมระดับใต้เข่า แกนใน
เท้าเด่ียว 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. ตามความต้องการ  01306/2561
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

42 ISOLATOR TRANSPOLAR 30,800.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01305/2561
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 30,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,800.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

43 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  01308/2561
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

44 EEG Lead 10-Wire set 72 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  01309/2561
จ านวน 1 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

45
ONE-PIECE RIGID 
SPOUT,EXACTA1 BAG 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  01310/2561
จ านวน 5 โหล ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

46
Pro-Flow nasal 
cannular,Adult 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  01312/2561
จ านวน 4 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

47 Fortress Introducer Sheath 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. ตามความต้องการ  01313/2561
จ านวน 1 ea ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

48
N.W.DRAPES 60X60 
CM.STERILE 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยก๊อส จก. บ. ไทยก๊อส จก. ตามความต้องการ  01314/2560
จ านวน 200 ซอง ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

49 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหู 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ตามความต้องการ  01315/2561
จ านวน 6 ชุด ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

50 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหู 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ตามความต้องการ  01316/2561
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

51
ขวดพลาสติกกลม ขนาด 500 
มล. 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  01317/2561
จ านวน 1,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 5,564.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,564.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

52 ฝานอก-ใน 94,481.00 94,481.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  01318/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,481.- บาท ราคาท่ีเสนอ 94,481.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

53 STIMUPLEX 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01320/2561
จ านวน 25 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 13,375.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,375.- บาท ของผู้ใช้  15/11/2560

54 Tissue Cassettes 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา นาย อธิ เจริญทรัพย์ นาย อธิ เจริญทรัพย์ ตามความต้องการ  01539/2561
จ านวน 14,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

55
Ear hook by 
Lucae,size1,2.0mm 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ  01538/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,040.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,040.- บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

56
Biemer Vessel Clips Jaw 
Length 53,850.00 53,850.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ็นเค เมดิคอล จก. บ. เอ็นเค เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01517/2561
จ านวน 3 คู่ ราคาท่ีเสนอ 53,850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 53,850.- บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

57
ชุดน้ ายา Cytology test 
Non-GYN Thinprep 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  01537/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 set ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

58
ชุดทดสอบคุณภาพเคร่ือง 
AUTOCLAVE 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. คลีนิคอลไดแอดโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอดโนสติคส์ ตามความต้องการ  01407/2561
จ านวน 2 set ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

59 Formalin 20 kg. 15,748.26 15,748.26 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  01511/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,748.26 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,748.26 บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

60 Tc-99m Cardiolite 86,589.94 86,589.94 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ   01565/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,589.94บาท ราคาท่ีเสนอ 86,589.94บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

61 Tc-99m Cardiolite 53,815.00 53,815.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01534/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,815.-บาท ราคาท่ีเสนอ 53,815.-บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

62 Tc-99m Cardiolite 74,114.83 74,114.83 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01528/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,114.83บาท ราคาท่ีเสนอ 74,114.83บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

63 Tc-99m Cardiolite 90,922.46 90,922.46 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01524/2561
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,922.46บาท ราคาท่ีเสนอ 90,922.46บาท ของผู้ใช้  22/11/2560

64
2.0 mm. Cortex Screw 
L.6mm. 70,745.00 70,745.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อีซเทินไดนะมิค จก. บ. อีซเทินไดนะมิค จก. ตามความต้องการ  01583/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,745.- บาท ราคาท่ีเสนอ 70,745.- บาท ของผู้ใช้  28/11/2560

65 ขอบยางหูฟังทางการแพทย์ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  01584/2561
จ านวน 30 วง ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท ของผู้ใช้  28/11/2560

66 Tc-99m Cardiolite 93,709.95 93,709.95 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01628/2561
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,709.95บาท ราคาท่ีเสนอ 93,709.95บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

67 กระปุกพลาสติกขนาด 60 กรัม 13,720.00 13,720.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  01626/2561
จ านวน 1,960 ใบ ราคาท่ีเสนอ 13,720.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,720.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

68
ขวดแก้วสีใส 7ml พร้อม 
Dropper 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  01621/2561
จ านวน 500 ใบ ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

69 CUTTING ELECTRODE 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01625/2561
จ านวน 8 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

70 LUER-Lock Tube Connector 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. ตามความต้องการ  01596/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 50 pcs. ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  29/11/2560
71 TOOMEY Syringe 50 cc. 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. ตามความต้องการ  01597/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

72
Permanent Clip bayonet 7 
mm. 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จก. บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จก. ตามความต้องการ 01598/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 76,500.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

73 Bayonet L-Clip Applier 98,200.00 98,200.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จก. บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จก. ตามความต้องการ  01600/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,200.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

74 CG8+each cartridge 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01601/2561
จ านวน 12 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

75
2.4mm.MF-Cortex Screw L 
6mm 80,500.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ  01611/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,500.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

76 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. บ. ลินเด้ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01623/2561
จ านวน 50 kg. ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

77
Prelude Sheath Introducer 
7F 16cm 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  01603/2561
จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

78
Prelude Sheath Introducer 
6F 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  01605/2561
จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 46,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 46,000.- บาท ของผู้ใช้  24/11/2560

79
หัวเบอร์กระดูกชนิดคาร์ไบค์ 
ขนาด 1.8 มิล 95,283.50 95,283.50 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทันตบรภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จก. บ. ทันตบรภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จก. ตามความต้องการ  01727/2561
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,283.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 95,283.50 บาท ของผู้ใช้  28/11/2560

80

BIPOL PCPS BAYONETT 1,0 
MM STR BLUNT 2-PIN 
CONNECTOR LENGTH 180 
MM. 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จก. บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  01719/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 95,000.- บาท ของผู้ใช้  28/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

81
ClosureFast catheter 7Fr. 
60 cm 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. บ. ไพรม์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01722/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 66,000.- บาท ของผู้ใช้  29/11/2560

82 Skull pins 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. ตามความต้องการ  01723/2560
จ านวน 6 pcs. ราคาท่ีเสนอ 38,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,520.- บาท ของผู้ใช้  28/11/2560

83 Lock Manible Plate 2.0 left 52,800.00 52,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อีซเทินไดนะมิค จก. บ. อีซเทินไดนะมิค จก. ตามความต้องการ  01725/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 52,800.- บาท ของผู้ใช้  28/11/2560

84 Tc-99m Cardiolite 96,992.47 96,992.47 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01771/2561
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,992.47 บาท ราคาท่ีเสนอ 96,992.47 บาท ของผู้ใช้  29/11/2560

85 Tc-99m MDP 45,407.40 45,407.40 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01774/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,407.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 45,407.40 บาท ของผู้ใช้  29/11/2560

86 Tc-99m MDP 66,699.96 66,699.96 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01775/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,699.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 66,699.96 บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

87 Tc-99m Cardiolite 99,602.42 99,602.42 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01777/2561
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,602.47 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,602.47 บาท ของผู้ใช้  29/11/2560

88 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกบอล เมดิคอล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  01779/2561
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

89 MISSION BIOPSY 18G 10CM 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01778/2561
จ านวน 9 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 14,445.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,445.- บาท ของผู้ใช้  29/11/2560

90
Admiral Xtreme PTA balloon 
Catheter 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. ตามความต้องการ  01780/2561
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท ของผู้ใช้  29/11/2560

91
1.5 Sys 16 Hole Reg 
Straight Plate 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความต้องการ  01781/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 70,000.- บาท ของผู้ใช้  29/11/2560

92 Sodium iodide (I-131) 79,822.00 79,822.00 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  01817/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,822.- บาท ราคาท่ีเสนอ 79,822.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

93 Sodium iodide (I-131) 75,863.00 75,863.00 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  01813/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,863.- บาท ราคาท่ีเสนอ 75,863.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

94 Sodium iodide (I-131) 83,353.00 83,353.00 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  01814/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,353.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,353.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

95 Sodium iodide (I-131) 50,129.50 50,129.50 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  01815/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,129.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 50,129.50 บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

96 Sodium iodide (I-131) 89,987.00 89,987.00 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  01816/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,987.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,987.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

97
"DELTALAB" 60ml Container 
PP 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จก. บ. แล็บมาสเตอร์ แอ็ดวานซ์ จก. ตามความต้องการ  01819/2561
จ านวน 1000 pc ราคาท่ีเสนอ 3,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,300.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

98 เข็มเจาะและเก็บตัวอย่างช้ินเน้ือ 27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดสเต็บ จก. บ. เมดสเต็บ จก. ตามความต้องการ  01712/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,800.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

99
SKATER SINGLE STEP 8F X 
25CM 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01811/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,500.- บาท ของผู้ใช้  30/11/2560

100 SUCTION NO. 8 สีน้ าเงิน 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 00719/2561
จ านวน 1,400 เส้น ราคาท่ีเสนอ 2,350.-บาท 2,350.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

101 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,966.00 78,966.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00716/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,966.-บาท 78,966.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

102
กระบอกฉีดยาอินซูลีน 100 ยู 1
 มิล 27 1/2 น้ิว เข็มถอดได้ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00715/2561
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

103 SYRINGE 20 CC. DISP 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00712/2561
จ านวน 600 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

104 Jelco IV.Cath No. 18 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00713/2561
จ านวน 12,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

105 BLOOD LINE (MDT) 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00745/2561
จ านวน 1,200 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

106 SUCTION  TUBE NO. 12 82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 00745/2561
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

107
ENEMA SYRINGE "TOP" 50 
ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 00752/2561
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,250.- 96,250.- ของผู้ใช้ 3/11/2560

108 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00748/2561
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

109
เข็มฉีดยา 21จี x 1 1/2 น้ิว 
DISP 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00744/2561
จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,000.-บาท 87,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

110 เข็มเจาะปลายน้ิวขนาด 23 G 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00746/2561
จ านวน 40,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 76,000.-บาท 76,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

111
ผ้าห่อเคร่ืองมือแพทย์ ขนาด 
90x90 ซม. สีฟ้า 2,125.00 2,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 00750/2561
จ านวน 250 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 2,125.-บาท 2,125.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

112 แว่นตากันเอดส์ 1702 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ 00820/2561
จ านวน 100 อัน ราคาท่ีเสนอ 16,050.-บาท 16,050.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

113 วัสดุของใช้การแพทย์ 39,150.00 39,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00819/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,150.-บาท 39,150.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

114 Broncho Cath Left 35 Fr 46,994.40 46,994.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00885/2561
จ านวน 20 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 46,994.40 บาท 46,994.40 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

115
19676  Extension Tube 
48/1.1-2.1 [25'pc.] 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00883/2561
จ านวน 50 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 24,075.-บาท 24,075.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

116
41382 ATTEST RAPID 5 
STEAM TEST 16EA/BOX 94,913.28 94,913.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00889/2561
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

117 BRONCH-CATH RIGHT NO.35 11,748.60 11,748.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00887/2561
จ านวน 5 อัน ราคาท่ีเสนอ 11,748.60 บาท 11,748.60 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

118
Extension Tube 6/1.1-
2.2**[25' Pc.] 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00886/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 48 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 15,408.-บาท 15,408.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

119
LOW PRESSURE CUFFED 8 - 
12.0 BXI 8 LPC 8,999.98 8,999.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00888/2561
จ านวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 8,999.98 บาท 8,999.98 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

120
ETHILON 3/0 26MM 3/8C 
RCT W3328 13,974.20 13,974.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00937/2561
จ านวน 20 โหล ราคาท่ีเสนอ 13,974.40 บาท 13,974.40 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

121
1298 RAPID ATTEST EQ 
TEST [25 Pack/Box] 99,178.30 99,178.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01018/2561
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

122
1658R  TEGADERM CHG,10 
cm. x 12 cm. 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01017/2561
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

123 ถุงร้อนเย็นอเนกประสงค์ 1570 5,617.50 5,617.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01116/2561
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 5,617.50 บาท 5,617.50 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

124

HIGH PERFORMANCE 
POLYSULFONE DIALYZER S.A 
1.8 M2 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01117/2561
จ านวน 72 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

125
Reinforce Endo Cuffed 
6.5Mm Cat. # 11865 33,120.14 33,120.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01114/2561
จ านวน 69 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 33,120.14 บาท 33,120.14 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

126 SUCTION  TUBE NO. 12 82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01184/2561
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

127 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01177/2561
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

128 วัสดุของใช้การแพทย์ 22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 01188/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,300.-บาท 22,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

129 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก . บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01185/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

130
รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิว เบอร์ 
7.5 /118-75 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01182/2561
จ านวน 200 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

131 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01180/2561
จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

132 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01183/2561
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

133 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01181/2561
จ านวน ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

134 SORB-PAD 60x90 CM. 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01297/2561
จ านวน 400 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 4,800.-บาท 4,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

135 วัสดุของใช้การแพทย์ 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก. บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ 01296/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,060.-บาท 62,060.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

136 BOWIE-DICK PLUS TEST 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01294/2561
จ านวน 300 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 97,905.-บาท 97,905.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

137 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01295/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

138 SUCTION NO. 12 82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01433/2561
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

139 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01434/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

140 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ M 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จก. บริษัท เมดดิก้า จก. ตามความต้องการ 01432/2561
จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

141 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ S 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จก. บริษัท เมดดิก้า จก. ตามความต้องการ 01431/2561
จ านวน ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

142
ETHELENE OXIDE GAS EO 
100% 93,114.78 93,114.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01435/2561
จ านวน 252 หลอด ราคาท่ีเสนอ 93,114.78 บาท 93,114.78 บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

143
19676  Extension Tube 
48/1.1-2.1 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01451/2561
จ านวน 56 แพค ราคาท่ีเสนอ 26,964.-บาท 26,964.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

144
118-80 รีเอนฟรอส ทราเคียล
ท้ิวเบอร์ 8. 96,000.40 96,000.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01450/2561
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.40 บาท 96,000.40 บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

145 EXTENSION 1200 MM. TOP 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 01503/2561
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

146 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 01599/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,239.-บาท 8,239.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

147 เข็มเจาะปลายน้ิวขนาด 23 G 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01606/2561
จ านวน 40,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 76,000.-บาท 76,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

148 SORB-PAD 45x60 CM. 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01619/2561
จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 3,600.-บาท 3,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

149 ORANGE-SOL 450ML/BT 12,947.00 12,947.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01604/2561
จ านวน 11 ขวด ราคาท่ีเสนอ 12,947.-บาท 12,947.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

150 SYRINGE 10 CC. DISP 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01607/2561
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

151 หมวกกระดาษ (สีฟ้า) 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 01615/2561
จ านวน 20,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 12,400.-บาท 12,400.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

152
General Purpose Clipper 
Blade ใบมีด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ 01616/2561
จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

153
แผ่นปิดแผล MELGISORB AG 
15X15 CM 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01613/2561
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,740.-บาท 87,740.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

154 ถุงร้อนเย็นอเนกประสงค์ 1570 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01609/2561
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 11,235.-บาท 11,235.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

155 MEPILEX BORDER 15X15CM 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01696/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,020.-บาท 92,020.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

156
MEPILEX BORDER SACRUM 
18X18CM 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01690/2561
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

157 EXTENSION 1200 MM. TOP 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 01692/2561
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

158
1298 RAPID ATTEST EQ 
TEST 99,178.30 99,178.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01688/2561
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

159
41382 ATTEST RAPID 5 
STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01689/2561
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

160 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01693/2561
จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

161 SYRINGE 10 CC. DISP 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01686/2561
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

162 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01687/2561
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

163 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01685/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

164
Connecting non sterile 
tubing  (N6100S) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ 01760/2561
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560

165
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด
ด า รุ่น VS10 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01758/2561
จ านวน 1,400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560

166
Classic III หูฟังแพทย์รุ่นผู้ใหญ่
และเด็ก 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01761/2561
จ านวน 25 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

167 SUCTION NO. 6 สีเขียว 1,175.00 1,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01756/2561
จ านวน 500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 1,175.-บาท 1,175.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560

168
1657R TEGADERM CHG, 8.5 
CM 11.5 CM 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01757/2561
จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 71,904.-บาท 71,904.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560

169 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,359.30 97,359.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01805/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,359.30 บาท 97,359.30 บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

170
VICRYL RAP UND 90CM 2/0 
V-34 W9962 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01803/2561
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

171 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,515.35 99,515.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01807/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,515.35 บาท 99,515.35 บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

172 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01808/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

173
1658R  TEGADERM CHG,10 
cm. x 12 cm. 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01794/2561
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

174 วัสดุของใช้การแพทย์ 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00709/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 385,200.-บาท 385,200.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

175 FLEX Liner 1.5 L 292,500.00 292,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ 00870/2561
จ านวน 4,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 292,500.-บาท 292,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

176 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01459/2561
จ านวน 6,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 197,736.-บาท 197,736.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

177 วัสดุของใช้การแพทย์ 279,000.00 279,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01502/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 279,000.-บาท 279,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

178 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01729/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,000.-บาท 192,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

179

HIGH PERFORMANCE 
POLYSULFONE DIALYZER S.A 
1.8 M2 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01728/2561
จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 125,000.-บาท 125,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

180 วัสดุของใช้การแพทย์ 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01838/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 385,200.-บาท 385,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

181 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,400.00      78,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 00734/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,400- บำท  78,400- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2560

182 สายสวนเส้นเลือดท่ีใช้ Giude Wire 5.5 80,250.00      80,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็ม(ปท)จ ากัด บริษัท ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็ม(ปท)จ ากัด ตามความต้องการ 00733/2561

จ านวน 20 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,300.- บำท  24,300.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2560

183 Mucous Extractor 14 Fr 84,000.00      84,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพสซ์สเมดิคอล จ ากัด จ ากัด บริษัท ไพสซ์สเมดิคอล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 00732/2561

จ านวน 2,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท  84,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2560

184 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00      91,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 00735/2561

จ านวน  5รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,000.- บำท 91,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2560

185 วัสดุของใช้การแพทย์ 53,880.00      53,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 00805/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,880.-บาท 53,880 ของผู้ใช้ 22/9/2560

186 ชามรูปไตพลาสติก 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหเคร่ืองมือแพทย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหเคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 00807/2561

จ านวน 200 ใบ รำคำท่ีเสนอ 2,400.-บำท  2,400.-บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

187 ชุดอุปกรณ์เปลียนแปลงแรงดัน 70,000.00      70,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ดวาร์ดไลน์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด บริษัทเอ็ดวาร์ดไลน์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00804/2561

จ านวน   100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 70,000.- บำท  70,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2560

188 ชุดหัวสวน 3  ช้ิน 2,850.00        2,850.00        เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคล จินดำโอสถ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคล จินดำโอสถตามความต้องการ 01053/2561

จ านวน  30 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 2,850.- บำท  2,850.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2560

189 ตัวกรองยา0.2ไมครอน Minsart Filter 67,500.00      67,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01054/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,500- บำท  67,500- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2560

190 Aquapak sterile  water 340 ml 94,160.00      94,160.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01056/2561

จ านวน 11,00  ชุด รำคำท่ีเสนอ 94,160- บำท 94,160.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

191 Foley 2 way no 18 9,095.00        9,095.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 0621/2561

จ านวน  500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 9,095.- บำท 9,095.-บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

192 สายสวนเส้นเลือดท่ีใช้ Giude Wire 5.5 32,100.00      32,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็ม(ปท)จ ากัด บริษัท ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็ม(ปท)จ ากัด ตามความต้องการ 01052/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2560

193 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,540.00        3,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลาร์แล็บ จ ากัด บริษัท โซลาร์แล็บ จ ากัด ตามความต้องการ 01051/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,540.- บำท 3,540.- บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

194 Thoracic Cathetter No 28 7,680.00        7,680.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพสซ์สเมดิคอล จ ากัด จ ากัด บริษัท ไพสซ์สเมดิคอล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 01121/2561

จ านวน 60 อัน รำคำท่ีเสนอ 7,680.- บำท 7,680.- บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

195 Tracheostomsy Silver 5 MM 6,300.00        6,300.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮลีเมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮลีเมดิคอล ตามความต้องการ 01122/2561

 จ านวน 10 อัน รำคำท่ีเสนอ 6,300.- บำท  6,300.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2560

196 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00    100,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01125/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

197 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,164.00      91,164.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01123/2561

จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,164.- บำท  91,164.- บำท ของผู้ใช้ 15/10/2560

198 ถุงยางอนามัย Condom Lubricated 8,750.00        8,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ตามความต้องการ 01128/2560

จ านวน  200  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 8,750.-บำท  8,750.-บำท ของผู้ใช้ 20/9/2560

199 เพนโรสเดรน 1/4 น้ิว 10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคพลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคพลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 01126/2561

จ านวน 500  เส้น รำคำท่ีเสนอ 10,500.- บำท  10,500.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

200 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,328.00      75,328.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01124/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,328.- บำท  75,328.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

201 กระดาษบันทึก Thermal Paper57x25mm 1,800.00        18,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01129/2561

จ านวน 400 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท  18,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

202 วัสดุของใช้การแพทย์ 59,200.00      59,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01130/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 59,200.- บำท รำคำท่ีเสนอ 59,200.-บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

203 สายออ๊กซิเยนแคนนูลา 82,500.00      82,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เจบีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01120/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  5,500 รายการ รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

204 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,695.00      94,695.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01261/2561

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,695.- บำท  94,695.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

205 Wes-0309 Nebulrzer w/Mask Adukt 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 01234/25601

จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

206 สายยาง เคนท์-ลาเท็กซ์ เบอร์203 T 99,400.00      99,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด บริษัท ออลเมด ตามความต้องการ 01237/2561

จ านวน  700  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,400.- บำท 99,400.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2560

207 ชุดอุปกรณ์เปลียนแปลงแรงดัน 70,000.00      70,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ดวาร์ดไลน์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด บริษัทเอ็ดวาร์ดไลน์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01233/2561

จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 70,000.- บำท  70,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

208 สายเฟล็กท้ิว 6" (Silcone  Flex Tube 96,900.00      96,900.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01235/2561

จ านวน   300 อัน รำคำท่ีเสนอ 96,900.-บำท  96,900.-บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

209 T-Adptor (Tee Connector) 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 01236/2561

จ านวน 300 ชุด    รำคำท่ีเสนอ 6,000.- บำท  6,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

210 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00    100,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01247/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

211 Blutra line Ultra(100/810/075) 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01249/2561

จ านวน 90  ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,300.-บำท  96,300.-บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

212 Swivel Conne Ctor 15 mm 99,296.00      99,296.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01323/2561

จ านวน  290  ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,296.- บำท 99,296.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2560

213 วัสดุของใช้การแพทย์ 47,080.00      47,080.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01319/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 47,080.- บำท  47,080.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

214 Edwards -Swan Ganz 7.5 Fr 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ ตามความต้องการ 01324/2561

จ านวน 25  vyo รำคำท่ีเสนอ90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

215 Cellprep Plus 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เจ ซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท บี เจ ซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01361/2561

จ านวน 600   ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000- บำท  90,000- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

216 Urine Bag 2,000 mlรุ่นเทล่าง 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอลอินดัสตร้ี บริษัท บีเวอร์ เมดิคอลอินดัสตร้ี ตามความต้องการ 01360/2561

จ านวน 7,000  ชุด รำคำท่ีเสนอ 94,500 บำท  94,500 บำท ของผู้ใช้ 24/10/2560

217 วัสดุของใช้การแพทย์ 63,400.00      63,400.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01359/2561

จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 63,400.- บำท 63,400.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2560

218 ซองอขบฆ่าเช้ือ 4" (ไทเวกซ์) 63,800.00      63,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01366/2561

จ านวน 20  ม้วน รำคำท่ีเสนอ  36,800.-บำท 63,800.- บำท ของผู้ใช้ 60/11/2560

219 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,232.00      70,232.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01410/2561

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 70,232.- บำท รำคำท่ีเสนอ 70,232.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2560

220 ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 22 88,200.00      88,200.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ตามความต้องการ 00517/2561

จ านวน  รายการ รำคำท่ีเสนอ 88,200.- บำท  88,200.-  บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

221 กระดาษ EKG 2" 50mmx30m (D) 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01389/2560

จ านวน  50 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 2,5,00.- บำท 2,500.-  บำท ของผู้ใช้ 10/1/2560

222 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,118.50      85,118.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01392/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 84,118.50- บำท  84,118.50- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2560

223 Gauze Drain Vasaline 6" 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอนทอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอนทอน จ ากัด ตามความต้องการ 01447/251

จ านวน 30 pack รำคำท่ีเสนอ 3,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 3,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

224 ลอยโคสตริต 2880 13x102 mmx50 23,727.25      23,727.25     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด บริษัทดีทแฮล์มเคลเลอร์ ตามความต้องการ 01445/2560

จ านวน  25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 23,727.25.-บำท  23,727.25.-บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

225 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80      90,457.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01443/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.50.- บำท  90,457.50.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

226 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 01447/2561 01448/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

227 ถังใส่วัสดุของมีคมติดเช้ือขนาด 5x7 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินเมดิคอล จ ากัด บริษัท ชินเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01464/2561

จ านวน 4,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 96, 000.- บำท  96, 000.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

228 วัสดุของใช้การแพทย์ 65,484.00      65,454.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01488/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,454.- บำท  65,454.- บำท ของผู้ใช้ 16/102560

229 Wes-0309 Nebulrzer w/Mask Adukt 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 01497/2561

จ านวน  1,500  ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

230 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,336.00      69,336.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 1507/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,336.- บำท  69,336.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

231 คิวริต้ีไม้พันส าลี 3" แกนกระดาษ 34,560.00      34,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01506/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,560.-บำท  34,560.-บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

232 ซองอขบฆ่าเช้ือ 2"  50 mmx200T102" 40,460.00      40,460.00      เฉพาะเจาะจง บรัท เทคโนเมดิคอล จ ากัด บรัท เทคโนเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01565/2561

จ านวน 20  ม้วน รำคำท่ีเสนอ 40,460.- บำท  40,460.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

233 จุกขวด ซักช่ัน 2 ทาง พร้อมหลอดแก้ว 5,500.00        5,500.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 015565/2561

จ านวน 100 อัน รำคำท่ีเสนอ 5,500.- บำท รำคำท่ีเสนอ 5,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

234 Bactigras Anti Dress 15xcmx20cm 32,100.00      32,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01568/2561

จ านวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 32,100.-บำท  32,100.-บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

235 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,410.00      67,410.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01569/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,410- บำท  67,410- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

236 Allevzn 20x20 cm 47,957.40      47,957.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01571/2561

จ านวน 60  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 47,957.50- บำท  47,957.50- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

237 กระดาษบันทึก Thermal Paper57x25mm 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 01572/2561

จ านวน 800ม้วน รำคำท่ีเสน 36,000.- บำท  36,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560

238 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80      90,457.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00620/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.50.- บำท 90,457.80.-  บำท ของผู้ใช้ 25/10/2560

239 ฝาครอบตา ชนิดใส (EyE Shield) 5,136.00        5,136.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จ ากัด บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จ ากัด ตามความต้องการ 01574/2561

จ านวน 400  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 5,1396.- บำท  5,1396.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

240 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80      90,457.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01680/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80.- บำท  90,457.80.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

241 Sterile Alcohol Blister PacK 6,420.00        6,420.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01664/2566

จ านวน 2000  แผง รำคำท่ีเสนอ 6,420.- บำท  6,420.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2560

242 สายยาง เคนท์-ลาเท็กซ์ เบอร์201 14,400.00      14,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด บริษัท ออลเมด ตามความต้องการ 01672/2561

จ านวน 30 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 14,400.- บำท  14,400.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

243 Cellprep Plus 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท  บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01674/2561

จ านวน 600  ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

244 วายคอนเนค์เตอร์ ขนาด 11x9 มม 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01676/2561

จ านวน 60   อัน รำคำท่ีเสนอ 18,000 บำท  18,000 บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

245 ส าลีป้ันก้อน ขนาด0.35 กรัม 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01679/2561

จ านวน  500 ห่อ รำคำท่ีเสนอ40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

246 สายแฟ็คท้ิว 6."(Silicon  Flexible tube) 96,900.00      96,900.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01702/2561

จ านวน 300  อัน รำคำท่ีเสนอ 96,900 บำท รำคำท่ีเสนอ ของผู้ใช้ 24/11/2560

247 ผ้าก๊อสตัดแผ่น  6".x9" 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊ิอส จ ากัด บริษัท ไทยก๊ิอส จ ากัด ตามความต้องการ 01700/2561

จ านวน 400 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

248 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00    100,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01764/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

249 กรัเป๋าน้ าร้อน (ตราผีเส้ือ) 4,050.00        4,050.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา โอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา โอสถ ตามความต้องการ 01763/2561

จ านวน 30 ใบ รำคำท่ีเสนอ 4,050.- บำท  4,050.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

250 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80      90,457.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01759/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80- บำท  90,457.80- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

251 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00      64,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01762/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,800.- บำท  64,800.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

252 Pederson Vagmal Speaula Siye L 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00806/2561

จ านวน 30  อัน รำคำท่ีเสนอ 27,000.- บำท  27,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

253 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,740.00      85,740.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00800/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ85,740.-บำท บำท 85,740.-บาท ของผู้ใช้ 2/10/2560

254 ซองใส่ของสเตอร์ไรน์แบบธรรมดา 8x200 M 85,000.00      85,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00801/2561

จ านวน 50 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

255 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,450.00      85,450.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00798/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,450- บำท  85,450- บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

256 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,296.00      89,296.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด  บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00803/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ89,296.-- บำท 89,296.-- บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

257 ซองท าปลอดเช้ือ Stericlin 10"x200M 92,000.00      92,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00802/2561

จ านวน 46  ม้วน รำคำท่ีเสนอ  92,000.-บำท   92,000.-บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

258 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,172.00      28,172.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00797/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ28,172.- บำท 28,172.- บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

259 SMS Wrapping Paper 60grm 50x50 79,200.00      79,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00799/2561

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,200 บำท  79,200 บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

260 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80      98,803.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ตามความต้องการ 00894/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80 บำท  98,803.80 บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

261 วัสดุของใช้การแพทย์ 14,338.00      14,338.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ตามความต้องการ 00892/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 14,338.- บำท  14,338.- บำท ของผู้ใช้ 10/9/2560

262 วัสดุของใช้การแพทย์ 63,249.60      63,249.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00893/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 63,249.60.- บำท  63,249.60.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

263 Vacuette Serum Tube 6 ml 47,078.40      47,078.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00890/2561

จ านวน 240 RACK รำคำท่ีเสนอ  47,078.40 บำท   47,078.40 บำท ของผู้ใช้ 31/09/2560

264 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,900.00      86,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01131/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,900.- บำท  86,900.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

265 Casselle 100 RFID (H202) 97,200.00      97,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01172/2561

จ านวน 18  ตลับ รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท  97,200.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

266 น้ ายาท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 01172/2561

จ านวน 10  แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 27,000.- บำท  27,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

267 วัสดุของใช้การแพทย์ 33,200.00      33,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บริษัท  เอทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 01174/2561

จ านวน  4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 33,200.- บำท  33,200.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2560

268 วัสดุของใช้การแพทย์ 37,830.00      37,830.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่าเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่าเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01270/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,830.- บำท  37,830.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

269 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,800.00      99,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01275/2561

จ านวน  7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,800.-  บำท รำคำท่ีเสนอ 99,800.-  บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

270 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,700.00      21,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอลเซอร์วิส กรุ๊ฟ จ ากัด บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอลเซอร์วิส กรุ๊ฟ จ ากัด ตามความต้องการ 01268/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,700.- บำท  21,700.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

271 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,625.00      21,625.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา โอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดา โอสถ ตามความต้องการ 01279/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,625.- บำท  21,625.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

272 Indicator For Plasma (Strip) 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทยโลยี จ ากัด บริษัท รักไทยโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01300/2561

จ านวน 20 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท  36,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

273 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ปลอดเช้ือไทเวค 98,800.00      98,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทยโลยี จ ากัด บริษัท รักไทยโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01303/2561

จ านวน 19  ม้วน รำคำท่ีเสนอ  98,800.-บำท   98,800.-บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

274 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01325/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

275 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,900.00      86,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01327/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,900.- บำท  86,900.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2560

276 ลูกยางส าหรับเสียบสายตู้อบลมร้อน 16,000.00      16,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนช่ัน จ ากัด บริษัท โปรเวนช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01332/2561

จ านวน 20 อัน รำคำท่ีเสนอ 16,000 บำท  16,000 บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

277 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,600.00      87,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01321/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,600.- บำท รำคำท่ีเสนอ 87,600.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

278 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80      98,803.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01365/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80 บำท  98,803.80 บำท ของผู้ใช้ 31/10/2560

279 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,100.00      34,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  อีทีเอ็ม เมดิคอล ซัพพลาย บริษัท  อีทีเอ็ม เมดิคอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 01362/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,100.- บำท  34,100.- บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

280 Jewellers Forceps No 1 17,250.00      17,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ฟิวเจอร์เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01370/2561

จ านวน 3   รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,250.- บำท  17,250.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

281 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,540.00      21,540.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยฮอลพิทอล ซัพพลาย บริษัท  ไทยฮอลพิทอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 01369/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,540 บำท  21,540 บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

282 วัสดุของใช้การแพทย์ 22,180.03      22,180.03     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01395/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,180.03-.-ำท  22,180.03-.-ำท ของผู้ใช้ 10/9/2560

283 Vacuette Serum Tube 6 ml 47,078.40      47,078.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01394/2561

จ านวน  240  Rack รำคำท่ีเสนอ 47,078.40- บำท  47,078.40- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2560

284 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,300.00      24,300.00     เฉพาะเจาะจง บรษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บรษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ตามความต้องการ 00672/2573

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,300.- บำท  24,300.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2560

285 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,300.00      91,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01455/2561

จ านวน  7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,300- บำท  91,300- บำท ของผู้ใช้ 31/10/250

286 วัสดุของใช้การแพทย์ 38,026.80      38,026.80     เฉพาะเจาะจง  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด  บริษัท กรุงเทพอินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01493/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,026.80 38,026.80 ของผู้ใช้ 6/11/2560

287 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ปลอดเช้ือไทเวค 98,800.00      98,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01495/2561

จ านวน 19  ม้วน รำคำท่ีเสนอ 98,800 บำท  98,800 บำท ของผู้ใช้ 2/10/2560

288 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษัท ไทยก๊อส  จ ากัด บรษัท ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 01540/2560

จ านวน 24,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560

289 Sterile  Tracheostomy 3x3 12,600.00      12,600.00     เฉพาะเจาะจง บรษัท ไทยก๊อส  จ ากัด บรษัท ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 01541/2561

จ านวน  36000  ซอง รำคำท่ีเสนอ 12,600 บำท  12,600 บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

290 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00      97,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01519/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท  97,200.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

291 Bialogical test (H202) 26,750.00      26,750.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01521/2561

จ านวน 5   กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26,750.-- บำท  26,750.-- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

292 Vacuette Serum Tube 6 ml 23,539.20      23,539.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01523/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,539.20.-บำท รำคำท่ีเสนอ 23,539.20.-บำท ของผู้ใช้ 9/11/2560

293 น้ ายาท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์ การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์ การช่าง จ ากัด ตามความต้องการ 01514/2561

จ านวน  10 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 27,000- บำท  27,000- บำท ของผู้ใช้ 15/10/2560

294 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80      98,803.80      เฉพาะเจาะจง บรษัท ซิลลิคฟาร์มา  จ ากัด บรษัท ซิลลิคฟาร์มา  จ ากัด ตามความต้องการ 01529/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80 บำท  98,803.80 บำท ของผู้ใช้ 31/10/2560

295 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,146.00      98,146.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01536/2561

จ านวน  6   รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,146- บำท  98,146- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2560

296 ส าลีพันไม้ปลอดเช้ือ 5" ( 5ก้าน) 39,000.00      39,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01630/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 39,000.-บำท ของผู้ใช้ 19/10/2560

297 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,360.00      81,360.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01720/2561

จ านวน  4  รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,360- บำท 81,360.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

298 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,500.00      70,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01724/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ  70,500.- บำท  70,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

299 วัสดุของใช้การแพทย์ 66,247.20      66,247.20     เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์ปีดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01711/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,247.20- บำท  66,247.20- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2560

300 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80      98,803.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01709/2561

จ านวน3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80.-บำท  98,803.80.-บำท ของผู้ใช้ 11/11/2560

301 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00      97,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01783/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,200- บำท 97,200- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

302 ส าลีพันไม้ปลอดเช้ือ 5" ( 5ก้าน) 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01782/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300 บำท  96,300 บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

303 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,100.00      88,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01784/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 88,100- บำท  88,100- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2560

304 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01821/2561

จ านวน 24,00 ซอง รำคำท่ีเสนอ  96,000.-บำท   96,000.-บำท ของผู้ใช้ 12/11/2560

305 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ปลอดเช้ือไทเวค 98,800.00      98,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01810/2561

จ านวน 5,200 ซอง รำคำท่ีเสนอ 98,800.-  บำท รำคำท่ีเสนอ 98,800.-  บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

306 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,700.00      98,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากั บริษัท ไทยก๊อส จ ากั ตามความต้องการ 01818/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,700 บำท  98,700 บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560
307 SILK BLK 45CM M3 2/0 FS W321H 99,680.13 99,680.13 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00728/2561

จ านวน 5 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,680.13บาท 99,680.13บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
308 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,306.70 99,306.70 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00722/2561

จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,306.70บาท 99,306.70บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
309 Floseal Hemostatic matrix 5 ml 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00710/2561

จ านวน 5 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
310 POLYPROPYLENE NO 5/0 WITH 13 MM. ROUND W831099,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00711/2561

จ านวน 5 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
311 ETHIBOND 2/0 26 MM 10x75 CM 96,813.60 86,813.60 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00769/2561

จ านวน 26 โหล  ราคาท่ีเสนอ 96,813.60บาท 96,813.60บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
312 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,256.41 99,256.41 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00751/2561

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,256.41-บาท 99,256.41-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
313 VICRYL PLUS VIO 90CM1 CT VCP359H96,152.34 96,152.34 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00767/2561

จ านวน 22 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,152.34บาท 96,152.34บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
314 VICRYL RAP UND 90CM 2/0 V-34 W996298,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00771/2561

จ านวน 16 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  98,226.00 บาท 98,226.00 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
315 Universal set Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00823/2561

จ านวน 111 แพ็ค ราคาท่ีเสนอได้  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
316 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00826/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
317 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,227.36 98,277.36 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00835/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,831.-บาท 99,831.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
318 VICRYL PLUS SUTURE 27IN (70CM) 3-0 UND  VCP936H95,118.72 95,118.72 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00828/2561

จ านวน 15 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  95,118.72บาท 95,118.72บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
319 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,336.66 99,336.66 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00827/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,336.66บาท 99,336.66บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
320 I/A TIP 0.3 MM. 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00832/2561

จ านวน 8 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  82,390.-บาท  82,390.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
321 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,600.00 92,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิคิปเม้นท์ บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิคิปเม้นท์ ตามความต้องการ 00836/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  92,600.-บาท 92,600.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
322 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,492.60 96,492.60 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00843/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,492.60บาท 96,492.60บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
323 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,585.52 98,585.52 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00860/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,585.52บาท 98,585.52บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
324 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,152.34 96,152.34 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00859/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,152.34บาท 96,152.34บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
325 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00858/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
326 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,400.00 98,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เฮลธ อินโนเวฌัน จ ากัด บ. เฮลธ อินโนเวฌัน จ ากัด ตามความต้องการ 00854/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,400.-บาท 98,400.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
327 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,482.80 98,482.80 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00856/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,482.80บาท 98,482.80บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
328 APERTURE DRAPE SIZE 120x200 CM WITH HOLE77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00853/2561

จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
329 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00850/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
330 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,585.52 98,585.52 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00851/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,585.52บาท 98,585.52บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
331 High Performance Gown : L AAMI Level 3/(Blue)100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00852/2561

จ านวน 111 แพ็ค ราคาท่ีเสนอได้  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

332 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00861/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,275.-บาท  88,275.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

333 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00927/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

334 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,196.35 82,196.35 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00908/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  82,196.35บาท 82,196.35บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

335 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00906/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

336 POLYPROPYLENE NO 5/0 WITH 13 MM. ROUND W831099,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00909/2561
จ านวน 25  โหล ราคาท่ีเสนอได้  99,510.00 บาท 99,510.00 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

337 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,242.50 99,242.50 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00913/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,242.50บาท 99,242.50บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

338 PROLENE BLU 90CM M3 2/0 V-7 W897796,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00922/2561
จ านวน 10 โหล ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

339 DERMABOND HV MINI 0.36 ML(AHVM12) 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00907/2561
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้  51,360.-บาท 51,360.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

340 JACKSON PRATT 10MM FLAT DRAIN FULL PERF 97,870.00 97,870.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 00966/2561
จ านวน 250อัน ราคาท่ีเสนอได้  97,870.-บาท 97,870.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

341 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,001.30 98,001.30 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01000/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,001.3บาท 98,001.3บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

342 MEROCEL 8 CM 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00980/2561
จ านวน 250อัน ราคาท่ีเสนอได้  59,920.-บาท 59,920.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

343 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,811.74 99,811.74 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00967/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,811.74บาท 99,811.74บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

344 ด้ามจ้ีเคร่ืองจ้ีตัดความถ่ีสูง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 00969/2561
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  99,000.00 บาท 99,000.00 บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

345 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00970/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,620.-บาท 70,620.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

346 วัสดุของใช้การแพทย์ 83,641.90 83,641.90 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บ. เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00976/2561
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จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,641.90บาท 83,641.90บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
347 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 00936/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
348 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เฮลธ์เมดิค จ ากัด บ. เฮลธ์เมดิค จ ากัด ตามความต้องการ 00963/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
349 Bioglue 2 ml. Prefilled Syring (BG3502-5)92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อีไซเมด จ ากัด บ. อีไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01028/2561

จ านวน 8 แพ็ค ราคาท่ีเสนอได้ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
350 VICYL PLUS SUTURE 27IN (70CM) 3-0 UND VCP427H  94,951.80 94,951.80 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01025/2561

จ านวน 51 โหล ราคาท่ีเสนอได้ 94,951.80บาท 94,951.80บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
351 LASER PROBE, 23 GAUGE Bending lridex , 10 / bx85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอพชิลอน (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เอพชิลอน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01024/2561

จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
352 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,343.70 98,343.70 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01022/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,343.70บาท 98,343.70บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
353 ด้ามจ้ีเคร่ืองจ้ีตัดความถ่ีสูง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01021/2561

จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
354 Bioglue 5 ml Prefilled Syring (BG3515-5)87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อีไซเมด จ ากัด บ. อีไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01033/2561

จ านวน 5 แพ็ค ราคาท่ีเสนอได้ 87,500.- บาท 87,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
355 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,480.00 99,480.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01019/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,480.-บาท 99,480.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
356 SURGICAL GOWN STANDARD "XL" SET99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01084/2561

จ านวน 500 เซต ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560
357 LINER CANNSTR SUCT 3000CC DISP97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01090/2561

จ านวน 1000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560
358 High Performance Gown : L AAMI Level 3/(Blue)100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 01238/2561

จ านวน 1250 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
359 SURGICAL GOWN STANDARD "L" SET99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01242/2561

จ านวน 50 เซต ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
360 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01243/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
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361 ด้ามจ้ีเคร่ืองจ้ีตัดความถ่ีสูง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01457/2561
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

362 ผ้าเจาะกลาง สวนปัสสาวะ 98,400.00 98,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01458/2561
จ านวน 4100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 98,400.- บาท 98,400.- บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

363 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,999.99 81,999.99 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01484/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 81,999.99.บาท 81,999.99.บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

364 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,510.00 98,510.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ.ไทยก๊อส จ ากัด บ.ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01485/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,510.-บาท 98,510.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

365 ด้ามจ้ีเคร่ืองจ้ีตัดความถ่ีสูง 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01486/2561
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

366 SURGICAL GOWN STANDARD "L" SET99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01512/2561
จ านวน 500 เซต ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

367 6650 IOBAN EZ (10 Pcs/Box ) 96,770.80 96,770.80 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01518/2561
จ านวน 28 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 96,770.80บาท 96,770.80บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

368 LINER CANNSTR SUCT 3000CC DISP97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 0115/2561
จ านวน 1000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

369 23GA POST PK W WF 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01522/2561
จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

370 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01526/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

371 SURGICAL GOWN STANDARD "XL" SET99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01557/2561
จ านวน 500 เซต ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

372 วัสดุของใช้การแพทย์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01561/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

373 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,937.10 97,937.10 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01559/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 97,937.10บาท 97,937.10บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

374 9088 ADHESIVE DRAPE SHEET 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01560/2561
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 64,200.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

375 PDS II 6/0 11MM CUR R.D. W9093T94,866.20 94,866.20 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01562/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 20 โหล ราคาท่ีเสนอได้ 94,866.20บาท 94,866.20บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560
376 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,718.20 98,718.20 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01563/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,718.20บาท 98,718.20บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560
377 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,314.98 96,314.98 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01612/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,314.98 บาท 96,314.98 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
378 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,214.68 99,214.68 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01618/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,214.68บาท 99,214.68บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
379 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01602/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 82,390.-บาท 82,390.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
380 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,359.30 97,359.30 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01608/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 97,359.30บาท 97,359.30บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
381 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,884.62 85,884.62 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01678/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 85,884.62บาท 85,884.62บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560
382 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01671/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560
383 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,466.70 86,466.70 เฉพาะเจาะจงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.ตามความต้องการ 01677/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 86,466.70บาท 86,466.70บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560
384 SEA3700 RAPIDVAC 3 PORT FILTER RFID99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01675/2561

จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560
385 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00777/2561

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
386 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01043/2561

จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 64,000.-บาท 64,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
387 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01099/2561

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 14,000.-บาท 14,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560
388 เลนส์แก้วตาเทียมแก้สายตาเอียงแบบ Multifocal (SND1T2-5)74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01462/2561

จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 74,900.-บาท 74,900.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560
389 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ LENS AC (2007)2,500.00         2,500.00        เฉพาะเจาะจงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01461/2561

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

390 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01460/2561
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 72,000.-บาท 72,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

391 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โดเมดิคอลส์ จ ากัด บ. โดเมดิคอลส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01490/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 53,500.-บาท  53,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

392 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็ง Aurolens A5530700.00 700.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อะควาสตาร์ จ ากัด บ. อะควาสตาร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01487/2561
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 700.-บาท 700.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

393 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ LENS AC (2007)72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01508/2561
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 72,000.-บาท 72,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

394 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01668/2561
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 38,000.-บาท 38,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560

395 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00879/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

396 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,200.00 30,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00868/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,200.-บาท   30,200.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

397 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00881/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

398 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00917/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

399 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,580.00 26,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00865/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,580.-บาท  26,580.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

400 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00910/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,000.-บาท   74,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

401 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 00871/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,500.-บาท   4,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

402 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01008/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,000.-บาท   74,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

403 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00925/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

404 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 00876/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,500.-บาท   42,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
405 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 00920/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,500.-บาท   2,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560
406 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01007/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560
407 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01006/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,00.-บาท   12,800.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
408 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01005/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,000.-บาท 7,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
409 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01039/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
410 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01029/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
411 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01045/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  79,500.-บาท   79,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
412 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01085/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  19,000.-บาท 19,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
413 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01091/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2500.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
414 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01212/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  15,400.-บาท 15,400.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
415 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01100/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  85,000.-บาท 85,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
416 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01215/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,100.-บาท   29,100.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
417 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01216/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,500.-บาท 25,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
418 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01252/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

419 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,985.00 25,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01245/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,985.-บาท 25,985.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

420 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,100.00 30,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01331/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,100.-บาท   30,100.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

421 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01333/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

422 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01437/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

423 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,485.00 34,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01438/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,485.-บาท 34,485.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

424 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01413/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,500.-บาท   4,500.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

425 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01546/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

426 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01564/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

427 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01545/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  13,600.-บาท  13,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

428 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,899.00 48,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01543/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,899.-บาท   48,899.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

429 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01547/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

430 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01570/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,000.-บาท 27,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

431 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,740.00 34,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01614/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,740.-บาท   34,740.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

432 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,550.00 82,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01622/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,550.-บาท  82,550.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

433 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด ตามความต้องการ 01617/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
434 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด ตามความต้องการ 01624/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
435 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01697/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
436 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,899.00 48,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01706/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,899.-บาท   48,899.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
437 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01704/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
438 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01710/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
439 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,240.00 36,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01731/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,240.-บาท   36,240.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
440 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,498.00 36,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด ตามความต้องการ 01716/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,498.-บาท   36,498.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560
441 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01767/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท  17,500.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
442 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01766/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,000.-บาท   12,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
443 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,121.00 46,121.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01769/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  46,121.-บาท   46,121.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
444 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01765/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
445 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01776/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
446 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,140.00 61,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01785/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  61,140.-บาท  61,140.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
447 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,485.00 34,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01786/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,485.-บาท  34,485.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

448 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.)จ ากัด ตามความต้องการ 01770/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560

449 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,270.00      20,270.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บลู แพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บลู แพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01046/2561

จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,270.- บำท 20,270.- บำท ของผู้ใช้ 10/11/2560

450 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,000.00      44,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ตามความต้องการ 01041/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 44,000.- บำท 44,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/11/2560

451 Xience Alpine Everolimus Eluting 95,286.00      95,286.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01036/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท  95,286.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

452 IKAZUCHI - ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01038/2561

จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 10/11/2560

453 TREK Family Coronary Dilatation 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01173/2561

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

454 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตามความต้องการ 01087/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

455 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01083/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

456 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35      57,999.35      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัดบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัดตามความต้องการ 01298/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 16/10/2560

457 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01115/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท 96,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

458 Aniosyme Synergy 5 ขนาด 5 ลิตร 21,000.00      21,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01106/2561

จ านวน 6 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 21,000.- บำท 21,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

459 RENGER DCB OTW 6x100,80 cm 32,100.00      32,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01307/2561

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

460 Epic Stent 4 mm x40 mm,120 cm 44,940.00      44,940.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01322/2561

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 44,940.- บำท 44,940.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

461 FB-233D, ET Stopper 3pcs, US Stopper 97,200.00      97,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01301/2561

จ านวน 18 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท 97,200.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

462 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,226.00      98,226.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01190/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,226.- บำท 98,226.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

463 Dispose Injection Needle No. 25G x 2300 mm. 85,600.00      85,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01187/2561

จ านวน 20 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท 85,600.-  บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

464 Rotable Rat Tooth W Alligator Jaw Type 84,000.00      84,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01304/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

465 ชุดยางรัดริดสีดวงทวาร 10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01246/2561

จ านวน 5 ชุด รำคำท่ีเสนอ 10,500.- บำท  10,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

466 VisiGlide2 73,500.00      73,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01244/2561

จ านวน 15 เส้น รำคำท่ีเสนอ 73,500.- บำท 73,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

467 Balloon Replacement Gastrostomy 9,450.00        9,450.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01179/2561

จ านวน 5 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 9,450.- บำท  9,450.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

468 Disposable Injection Needles, 23G/6 mm 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01175/2561

จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

469 Xience Alpine Everolimus Eluting 95,286.00      95,286.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01253/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

470 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิด 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01257/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

471 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01192/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

472 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35      57,999.35      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01364/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560

473 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01334/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

474 ULTRAVIST 370 10x100ML 93,732.00      93,732.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01251/2561

จ านวน 12 BOX รำคำท่ีเสนอ 93,732.- บำท 93,732.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

475 ViziShot Single Use Aspiration 87,000.00      87,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01386/2561

จ านวน 3 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 87,000.- บำท 87,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

476 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,900.00      90,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01368/2561

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,900.- บำท 90,900.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560

477 บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินหายใจ 67,496.67      67,496.67      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01299/2561

จ านวน 9 เส้น รำคำท่ีเสนอ 67,496.67 บำท 67,496.67 บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

478 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 01194/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,800.- บำท 10,800.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

479 Carestream Ultra-speed Occlusal DF-50 10,200.00      10,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด ตามความต้องการ 01262/2561

จ านวน 3 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 10,200.- บำท 10,200.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

480 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,640.00      32,640.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01336/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,640.- บำท 32,640.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

481 กระดาษเช็ดฆ่าเช้ือ I-Virus 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01258/2561

จ านวน 30 กระปุก รำคำท่ีเสนอ 7,500.- บำท 7,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2560

482 POWERLINE ALL SIZE 42,000.00      42,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01555/2561

จ านวน 10 EACH รำคำท่ีเสนอ 42,000.- บำท 42,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

483 น้ ายาล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ 17,500.00      17,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01475/2561

จ านวน 5 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 17,500.- บำท  17,500.-  บำท ของผู้ใช้ 21/11/2560

484 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 53,000.00      53,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01477/2561

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 53,000.- บำท 53,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2560

485 สายสวนเพ่ือตรวจภายในหัวใจ 93,000.00      93,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01479/2561

จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 93,000.- บำท 93,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

486 BIOMATRIX ALPHA (ALL SIZE) 84,000.00      84,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01480/2561

จ านวน 3 EACH รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2560

487 IKAZUCHI - ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01472/2561

จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2560

488 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,000.00      98,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01556/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท 98,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

489 SDC 1300 /Kit /NSK/X55 48,150.00      48,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดิพลัส จ ากัด บริษัท ไอดิพลัส จ ากัด ตามความต้องการ 01634/2561

จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 48,150.- บำท 48,150.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

490 Excite f dsc single d. small / endo ref . 50 24,000.00      24,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01636/2561

จ านวน 3 Each รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท 24,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

491 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,225.00        9,225.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01641/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,225.- บำท 9,225.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

492 SHF-RESISTANT MASK EARLOOP (MASK สีฟ้า) 39,991.25      39,991.25     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01639/2561

จ านวน 50 BOX รำคำท่ีเสนอ 39,991.25 บำท 39,991.25 บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

493 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,400.00      58,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01648/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 58,400.- บำท 58,400.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

494 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01707/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,500.- บำท 8,500.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

495 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01705/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

496 Orsiro Biodegradable Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01656/2561

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

497 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary 95,286.00      95,286.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01657/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

498 สายลวดเพ่ือวัดความดันภายในหลอดเลือด 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01660/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

499 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 46,000.00      46,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01703/2561

จ านวน 1 เครือง รำคำท่ีเสนอ 46,000.- บำท 46,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

500 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01661/2561

จ านวน 1 เครือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

501 XENETIX 350 SOLUTION 50 ML 97,584.00      97,584.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01662/2561

จ านวน 160 VIALS รำคำท่ีเสนอ 97,584.- บำท 97,584.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

502 สายต่อส าหรับเคร่ืองจ่ายน้ า 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01666/2561

จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

503 SINGLE USE STENT INSERTION KIT (10FR) 27,000.00      27,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01669/2561

จ านวน 6 อัน รำคำท่ีเสนอ 27,000.- บำท 27,000.-  บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

504 Soehendra Stent Retriever 7 Fr., 180 cm. 10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01659/2561

จ านวน 2 เส้น รำคำท่ีเสนอ 10,500.- บำท 10,500.-  บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

505 Disposable Injection Needles, 25G/6 mm 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01633/2561

จ านวน 10 ชุด รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

506 ผงแป้งปราศจากเช้ือ ขนาด 4 กรัม 10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01701/2561

จ านวน 12 pcs รำคำท่ีเสนอ 10,800.- บำท 10,800.-  บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

507 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu Bag) 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด ตามความต้องการ 01699/2561

จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 4,500.- บำท 4,500.-  บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

508 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,000.00      87,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01698/2561

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,000.- บำท 87,000.-  บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

509 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,240.00      88,240.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01809/2561

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 88,240.- บำท  88,240.-  บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

510 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01822/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

511 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01823/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

512 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01896/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 5/12/2560

513 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,400.00      38,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01884/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,400.- บำท 38,400.-  บำท ของผู้ใช้ 5/12/2560

514 Orsiro Biodegradable Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01898/2561

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 5/12/2560

515 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,900.00        8,900.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ตามความต้องการ 01903/2561

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,900.- บำท 8,900.-  บำท ของผู้ใช้ 5/12/2560

516 RENGER DCB OTW 7x100,80 cm 32,100.00      32,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01907/2561

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 5/12/2560

517 Scopanios ขนาด 5 ลิตร 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01894/2561

จ านวน 20 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 5/12/2560

518 Aniosyme DLT Plus 5000 ml. 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01893/2561

จ านวน 39 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 5/12/2560
519 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 407/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท 99,510.-บาท 9/11/2560
520 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 327/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท 1/11/2560
521 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 415/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  94,160.-บาท 94,160.-บาท 15/11/2560
522 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 422/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.-บาท 95,658.-บาท 18/11/2560
523 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,407.00 98,407.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 423/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,407.-บาท 98,407.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2560
524 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 417/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท 20/11/2560
525 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 66,340.00 66,340.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 01532/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,340 บาท 66,340 บาท 23/11/2560
526 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัด ราคาเหมาะสม 342/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,844.- บาท 9,844.- บาท 20/10/2560
527 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00962/2560

จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,000.- บาท 17,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
528 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,391.50 14,391.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00813/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,391.50.- บาท 14,391.50.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
529 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,370.00 14,370.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00838/2561

จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,370- บาท 14,370- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
530 วัสดุก่อสร้าง ประปา 43,735.18 43,735.18 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00739/2561

จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,735.18.- บาท 43,735.18.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
531 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,902.85 9,902.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00739/2561

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,902.85 บาท 9,902.85 บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
532 วัสดุก่อสร้าง ประปา 24,437.68 24,437.68 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01013/2561

จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,437.68 บาท 24,437.68 บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
533 วัสดุก่อสร้าง ประปา 13,837.24 13,837.24 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01044/2561

จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,837.24 บาท 13,837.24 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
534 วัสดุก่อสร้าง ประปา 19,340.25 19,340.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01042/2561

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,340.25 บาท 19,340.25 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
535 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,204.48 5,204.48 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01069/2561

จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,204.48 บาท 5,204.48 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
536 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,148.00 10,148.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01071/2561

จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,148.- บาท 10,148.- บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
537 วัสดุก่อสร้าง ประปา 94,427.50 94,427.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01096/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,427.50 บาท 94,427.50 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560
538 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,480.31 14,480.31 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01097/2561

จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,480.31 บาท 14,480.31 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

539 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,553.30 5,553.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01097/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,553.30 บาท 5,553.30 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

540 วัสดุแบบพิมพ์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ราคาเหมาะสม 406/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.-บาท 48,000.-บาท 9/11/2560

541 วัสดุแบบพิมพ์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ราคาเหมาะสม 407/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,000.-บาท 47,000.-บาท 9/11/2560

542 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากัด ตามความต้องการ 408/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

543 วัสดุแบบพิมพ์ 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เอ โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เอ โปรดักส์ ตามความต้องการ 410/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,250.-บาท 4,250.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

544 วัสดุแบบพิมพ์ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 412/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

545 วัสดุแบบพิมพ์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ตามความต้องการ 416/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

546 วัสดุแบบพิมพ์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 416/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,000.-บาท 17,000.-บาท 15/11/2560

547 วัสดุแบบพิมพ์ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 421/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,030.-บาท 31,030.-บาท ของผู้ใช้ 17/12/2560

548 วัสดุแบบพิมพ์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 420/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,000.-บาท 49,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560

549 วัสดุแบบพิมพ์ 83,500.00 83,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 01582/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,500.- บาท 83,500.- บาท 23/11/2560

550 วัสดุแบบพิมพ์ 88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ราคาเหมาะสม 01580/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,500.- บาท  88,500.- บาท 23/11/2560

551 วัสดุแบบพิมพ์ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ริชช่ีดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ีดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 01527/2561
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,000.- บาท 85,000.- บาท 23/11/2560

552 วัสดุแบบพิมพ์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เจ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ เจ กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 01530/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.- บาท 74,900.- บาท 23/11/2560

553 วัสดุแบบพิมพ์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 01516/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท 58,000.- บาท 23/11/2560
554 วัสดุแบบพิมพ์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ราคาเหมาะสม 01463/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.- บาท 95,000.- บาท 23/11/2560
555 วัสดุแบบพิมพ์ 86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 01520/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,500.- บาท 86,500.- บาท 23/11/2560
556 วัสดุแบบพิมพ์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 01510/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.- บาท 74,900.- บาท 23/11/2560
557 วัสดุแบบพิมพ์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 01513/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท 23/11/2560
558 วัสดุแบบพิมพ์ 33,726.40 33,726.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01585/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,726.40  บาท 33,726.40.- บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560
559 วัสดุแบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01747/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.- บาท 80,250.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560
560 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01750/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,448.- บาท 92,448.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560
561 กระดาษความร้อนส าหรับเคร่ืองจัดระบบคิว 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จ ากัด บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จ ากัด ตามความต้องการ 00945/2561

จ านวน 200 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 36,380.- บาท 36,380.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560
562 หมึก HP รุ่น C6656A (ด า) 10,974.99 10,974.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01221/2561

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 10,974.99 บาท 10,974.99 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
563 วัสดุส านักงาน 42,029.60 42,029.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00736/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,029.60 บาท 42,029.60 บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
564 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00720/2561

จ านวน 35 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.- บาท 97,370.- บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
565 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00847/2561

จ านวน 35 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.- บาท 97,370.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
566 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00721/2561

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
567 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00812/2561

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

568 วัสดุส านักงาน 50,700.00 50,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00821/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,700.- บาท 50,700.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

569 วัสดุส านักงาน 55,854.00 55,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00831/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,854.- บาท 55,854.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

570 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 00822/2561
จ านวน 1,400 รีม ราคาท่ีเสนอ 98,868.- บาท  98,868.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

571 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A5 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 00946/2561
จ านวน 1,400 รีม ราคาท่ีเสนอ 98,868.- บาท  98,868.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

572 วัสดุส านักงาน 90,425.70 90,425.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00824/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,425.70 บาท  90,425.70 บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

573 วัสดุส านักงาน 39,857.50 39,857.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00844/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,857.50 บาท  39,857.50 บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

574 วัสดุส านักงาน 7,851.66 7,851.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00952/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,851.66 บาท  7,851.66 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

575 วัสดุส านักงาน 75,975.35 75,975.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00949/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,975.35 บาท  75,975.35 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

576 สต๊ิกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6" A20 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00833/2561
จ านวน 60,000 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท  99,510.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

577 วัสดุส านักงาน 7,671.90 7,671.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 01104/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,671.90 บาท  7,671.90 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

578 วัสดุส านักงาน 33,478.16 33,478.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01210/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,478.16 บาท  33,478.16 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

579 วัสดุส านักงาน 2,431.04 2,431.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01178/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,431.04 บาท  2,431.04 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

580 ผ้าหมึกบวกเลขด า แดง (กล่องขาว) 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ตามความต้องการ 01103/2561
จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 9,750.- บาท  9,750.- บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

581 TONER HP รุ่น CB436A 12,850.70 12,850.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01089/2561
จ านวน 5 ตลับ ราคาท่ีเสนอ 12,580.70 บาท  12,580.70 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

582 วัสดุส านักงาน 41,344.80 41,344.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01059/2561
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จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,344.80บาท  41,344.80บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
583 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01058/2561

จ านวน 35 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.- บาท 97,370.- บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
584 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01086/2561

จ านวน 35 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.- บาท 97,370.- บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560
585 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01049/2561

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
586 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01092/2561

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560
587 วัสดุส านักงาน 37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 01206/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,236.- บาท  37,236.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560
588 วัสดุส านักงาน 26,786.38 26,786.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01274/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,786.38 บาท  26,786.38 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
589 TONER BROTHER รุ่น TN-3250 12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01358/2561

จ านวน 6 ตลับ ราคาท่ีเสนอ 12,519.- บาท  12,519.- บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560
590 DRUM FAX PANA,#KX-FAD89E 12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01391/2561

จ านวน 3 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 12,583.20 บาท  12,583.20 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
591 วัสดุส านักงาน 24,931.00 24,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01367/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,931.-บาท  24,931.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560
592 วัสดุส านักงาน 13,471.30 13,471.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01548/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,471.30 บาท  13,471.30 บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560
593 วัสดุส านักงาน 33,707.14 33,707.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01694/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,707.14 บาท  33,707.14 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560
594 วัสดุส านักงาน 89,987.00 89,987.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01768/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,987.- บาท  89,987.- บาท ของผู้ใช้ 30/11/2017
595 ตู้ล้ินชักพลาสติก 4 ช้ัน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00811/2561

จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 5,350.- บาท  5,350.- บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
596 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60 x 80 ซม. 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 00714/2561

จ านวน 1 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 321.- บาท  321.- บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
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597 คลิปบอร์ด ORCA เบอร์ 101 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 00959/2561
จ านวน 30 อัน ราคาท่ีเสนอ 963.- บาท  963.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

598 วัสดุส านักงาน 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เอส.ที.เจ.อิเล็คทริค โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00718/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,220.- บาท  49,220.- บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

599

สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ ขนาด
 10 x 2.5 ซม. ชนิด 1 แถว (มี
ไดคัท 5 ดวง) ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00957/2561
จ านวน 140 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 99,617.- บาท  99,617.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

600

สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ ขนาด
 10 x 2.5 ซม. ชนิด 1 แถว (มี
ไดคัท 2 ดวง) ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00983/2561
จ านวน 140 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 99,617.- บาท  99,617.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

601 ถุงซิปใสขนาด 10x15 ซม. (ขนาด4"x6") 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 01240/2561
จ านวน 60 กิโลกรัม ราคาท่ีเสนอ 5,136.- บาท  5,136.- บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

602 วัสดุส านักงาน 31,843.20 31,843.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01040/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,843.20 บาท  31,843.20 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

603 วัสดุส านักงาน 826.30 826.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01112/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 826.30 บาท  826.30 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

604 TONER BROTHER รุ่น TN-2380 1,888.55 1,888.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 01205/2561
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 1,888.55 บาท  1,888.55 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

605 กระดาษท าปก K-ONE 160 แกรม A4 สีครีมอ่อน 513.60 513.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 01276/2561
จ านวน 6 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 513.60 บาท  513.60 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

606 สต๊ิกเกอร์กระดาษ A4 คละสี 5,392.80 5,392.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 01357/2561
จ านวน 30 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 5,392.80 บาท  5,392.80 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560

607 ตู้เอกสารพลาสติก 7 ช้ัน ORCA TCB-7 โครงเทาล้ินชักใส 1,476.60 1,476.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 01337/2561
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 1,476.60 บาท  1,476.60 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

608 วัสดุส านักงาน 22,919.40 22,919.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01509/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,919.40 บาท  22,919.40 บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

609 วัสดุส านักงาน 81,951.30 81,951.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด บริษัท พรีเมียร์ ไบน์เดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01478/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,951.30 บาท  81,951.30 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560
610 วัสดุส านักงาน 42,468.30 42,468.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01736/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,468.- บาท  42,468.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560
611 ตรายางขนาดต่างๆ 58,170.00 58,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วรชิตตรายาง ร้าน วรชิตตรายาง ตามความต้องการ 01752/2561

จ านวน 382 อัน ราคาท่ีเสนอ 58,170.- บาท  58,170.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560
612 น้ าด่ืมแบบถ้วยพลาสติก 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 00825/2561

จ านวน 5,280 ถ้วย ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท  12,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
613 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40 98,782.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00955/2561

จ านวน 160 ถุง ราคาท่ีเสนอ 97,782.40 บาท  97,782.40 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560
614 อาหารแห้ง 24,941.70 24,941.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00984/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,941.70 บาท  24,941.70 บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
615 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40 98,782.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01414/2561

จ านวน 160 ถุง ราคาท่ีเสนอ 97,782.40 บาท 97,782.40 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
616 อาหารแห้ง 98,193.90 98,193.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01454/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,193.90 บาท  98,193.90 บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560
617 อาหารแห้ง 10,720.00 10,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 01465/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,720.- บาท  10,720.- บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560
618 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40 98,782.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01695/2561

จ านวน 160 ถุง ราคาท่ีเสนอ 97,782.40 บาท  97,782.40 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560
619 อาหารแห้ง 79,263.00 79,263.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 01483/2561

จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,263.- บาท 79,263.- บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560
620 วัสดุการเกษตร 12,872.10 12,872.10 เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01773/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,872.10 บาท  12,872.10 บาท ของผู้ใช้ 30/11/2017
621 บัตรจอดรถยนต์ 160,500.00 160,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันดามันพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันดามันพัฒนา ตามความต้องการ 01638/2561

จ านวน 1,200 ใบ ราคาท่ีเสนอ 160,500.- บาท 160,500.- บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
622 ไทร์เมอร์รีเลย์ 9610.- 9,610.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00520/2561

จ ำนวน ๓ ตัว ราคาท่ีเสนอ  9,610.00.-บาท 9,630.00บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560
623 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 38464.- 38,464.- ตกลงราคา หจก.วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00597/2561

จ ำนวน ๖ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 38,464.-บาท 38,464.00 บาท ของผู้ใช้ 30/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

624 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 26273.- 26,273.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00606/2561
จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  26,273.-บาท 26,273.- บาท ของผู้ใช้ 30/1/4946

625 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 28583.- 28,583.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00477/2561
จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  28,583-บาท 28,583.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

626 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 22881.- 22,881.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00332/2561
จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  22,881.-บาท 22,881.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2560

627 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 8260.- 8,260.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00545/2561
จ ำนวน ๑๒รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  8,260.-.-บาท 8,260.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

628 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,094.- 12,094.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00384/2561
จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  12,094.-บาท 12,094.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

629 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 4,494.- 4,494.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00505/2561
จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  4,494.-บาท 4,494.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

630 ถ่ำนกระดุม CR ๒๐๓๒ 428.- 428.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00330/2561
จ ำนวน ๑รำยกำร 428.- 428.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2560

631 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 62,402.- 62,402.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00607/2561
จ ำนวน ๔ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  62,402.-บาท 62,402.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

632 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 66,699.- 66,699.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00336/2561
จ ำนวน ๕รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  66,699.-.-บาท 66,699.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

633 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,070.- 3,070.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00363/2561
จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  3,070.--บาท 3,070.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2560

634 บอร์นคอนโทรบเซ็นเชอร์ 3,081.- 3,081.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00337/2561
จ ำนวน ๑ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๓,081.00-บาท 3,801.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

635 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 71,005.- 71,005.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00329/2561
จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  71,005.-บาท 71,005.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2560

636 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,112.- 12,112.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00478/2561
จ ำนวน ๕ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 12,112.-บาท 12,112.- บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

637 กระติกน  ำร้อน๒.๘ ลิตร 835 834.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00741/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๑ ใบ ราคาท่ีเสนอ  835-.บาท 835.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
638 แบตเตอร่ี๑๒V 18AH 1,203.- 1,203.- ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00921/2561

จ ำนวน ๑ ก้อน ราคาท่ีเสนอ  1,203.-บาท 1,203.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
639 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 22,812.- 22,812.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00269/2561

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  22,812.-บาท 22,812.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2560
640 ไฟฉำย LED ชำร์ทไฟฟ้ำ 1,391.- 1,391.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00608/2561

จ ำนวน ๑ ชุด ๑,๓๙๑.- ๑๓๙๑.- บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560
641 สปอร์ตไลท์ LED 2,568.- 2,568.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00898/2561

จ ำนวน ๒ ชุด ราคาท่ีเสนอ  ๒,๕๖๘.--บาท ๒,๕๖๘.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
642 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑,508.- 1,508.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00609/2561

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 1,508.-บาท 1,508.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
643 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 14,014.- 14,014.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 00338/2561

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  14,014.-บาท 14,014.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560
644 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ 21,571.- 21,571.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08722/2560

จ ำนวน ๑๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ 21,571.-บาท 21,571.-บาท ของผู้ใช้ 22/082560
645 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,772.- 4,772.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00862/2561

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 4,772.-บาท 4,772.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
646 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,476.- 1,476.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00792/2561

จ ำนวน๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 1,476.-บาท 1,476.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
647 ปืนยิงแก๊ส 1,123.- 1,123.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00610/2561

จ ำนวน ๓๐ อัน ราคาท่ีเสนอ 1,123.-บาท 1,123.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560
648 ตะกร้ำพลำสติก 1,438.- 1,438.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00950/2561

จ ำนวน ๔โหล ราคาท่ีเสนอ 1,438.-บาท 1,438.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
649 บันไดอลูมินียม 2,086.- 2,086.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00783/2561

จ ำนวน ๑ ตัว ราคาท่ีเสนอ 2,086.-บาท 2,086.- บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
650 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 17,985.- 17,985.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 00743/2561

จ ำนวน ๔ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 17,985.-บาท 17,985.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

651 เกลือป่น 2,140.- 2,140.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00533/2561
จ ำนวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ 2,140.-บาท 2,140.- บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

652 กล่องพลำสติกฝำปิดล๊อค 3,453.- 3,453.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00525/2561
จ ำนวน ๖ใบ ราคาท่ีเสนอ 3,453.-บาท 3,453.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

653 ถ้งขยะพลำสติกแบบเท้ำฯ 3,531.- 3,531.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00537/2561
จ ำนวน ๕ ใบ ราคาท่ีเสนอ 3,531.-บาท 3,531.- บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

654 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,215.- 4,215.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00555/2561
จ ำนวน ๓รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 4,215.-บาท 4,215.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

655 ถุงขยะพลำสติกสีเหลือง๑๕x๒๔ 14,124.- 14,124.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 00531/2561
จ ำรนวน ๓๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ 14,124.-บาท 14,124.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

656 น  ำยำเอนกประสงค์ขจัดครำบฯ 1,712.- 1,712.- ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00742/2561
จ ำนวน ๑ กล. ราคาท่ีเสนอ 1,712.-บาท 1,712.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

657 ลวดตัวยูติดผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง 300.- 300.- ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 00528/2561
จ ำนวน ๒๐๐ อัน ราคาท่ีเสนอ 300.-บาท 300.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

658 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,376.- 3,376.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 01260/2561
จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 3,376.-บาท 3,376.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

659 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ 2,953.- 2,953.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00905/2561
จ ำนวน ๑ ใบ ราคาท่ีเสนอ 2,953.-บาท 2,953.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

660 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 14,766.- 14,766.- ตกลงราคา บ.พี.เอส.กรุ๊ป(ประเทศไทย) บ.พี.เอส. กรุ๊ป(ประเทศไทย) ตามความต้องการ 00866/2561
จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 14,766.-บาท 14,766.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

661 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 65,071.- 65,071.- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 00577/2561
จ ำนวน ๕ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 65,071.-บาท 65,071.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2560

662 ถ้วยน  ำด่ืมกระดำษปลำยแหลม 10,978.- 10,978.- ตกลงราคา บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 00849/2561
จ ำนวน ๕๔,๐๐๐.-ใบ ราคาท่ีเสนอ 10,978.-บาท 10,978.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

663 ถุงขยะพลำสติกสีด ำ๑๕x๒๔ 56,175.- 56,175.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 00644/2561
จ ำนวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ 56,175.-บาท 56,175.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

664 ผ้ำอนำมัยแซนนิต้ำแบบห่วง 34,560.- 34,560.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 00880/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๓๐หีบ ราคาท่ีเสนอ 34,560.-บาท 34,560.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
665 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 18,725.- 18,725.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00749/2561

จ ำนวน ๓รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 18,725.-บาท 18,725.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
666 ถ้วยกระดำษขนำด ๔ ออนซ์ 21,314.- 21,314.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00875/2561

จ ำนวน ๑๒ ลัง ราคาท่ีเสนอ 21,314.-บาท 21,314.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560
667 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,212.- 20,212.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 00990/2561

จ ำนวน ๕ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 20,212.-บาท 20,212.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560
668 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 41,944.- 41,944.- ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท 1407 บ.ท่ีนอนพญาไท1407 ตามความต้องการ 00341/2561

จ ำนวน๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 41,944.-บาท 41,944.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560
669 ท่ีนอนฟองน  ำอัดแน่นพิเศษฯ 20,544.- 20,544.- ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท 1407 บ.ท่ีนอนพญาไท1407 ตามความต้องการ 00091/2561

จ ำนวน ๘ หลัง ราคาท่ีเสนอ 20,544.-บาท 20,544.-บาท ของผู้ใช้ 6/10/2560
670 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,949.- 6,949.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00348/2561

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 6,949.-บาท 6,949.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560
671 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ 2,953.- 2,953.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00346/2561

จ ำนวน ๑ ใบ ราคาท่ีเสนอ 2,953.-บาท 2,953.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560
672 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 28,000.- 28,000- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 00161/2561

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2560
673 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 21,765.- 21,765.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 00243/2561

จ ำนวน ๔ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 21,765.-บาท 21,765.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2560
674 ไม้กวำดอ่อนดอกหญ้ำ 12,000.- 12,000.- ตกลงราคา ร้าน พี อาร์ ซัพพลาย ร้าน พี.อาร์ ซัพลาย ตามความต้องการ 00158/2561

จ ำนวน ๓๐๐ อัน ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2560
675 เกลือป่น 428.- 428.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00342/2561

จ ำนวน ๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ 428.-บาท 428.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560
676 ชุดดซ็ต admit 93,090.- 93,090.- ตกลงราคา บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ 00157/2561

จ ำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ราคาท่ีเสนอ 73,090.-บาท 73,090.บาท ของผู้ใช้ 11/10/2560
677 ถุงพลำสติกสีแดง ๓๖x๓๖นิ ว 81,845.- 81,845.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 00331/2561

จ ำนวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ 81,845.-บาท 81,845.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

678 ถุงมือพลำสติกใช้ครั งเดียว 12,000.- 12,000.- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 00339/2561
จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ คู่ ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

679 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 77,040.00 77,040.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00789/2561
จ ำนวน 1 งำน รำคำท่ีเสนอ  77,040.-บำท 77,040.-บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

680 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ำกัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00796/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 45,000.-บำท 45,000.-บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

681 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 11,600.94 11,600.94 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำซูม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท มำซูม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00808/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  11,600.94.-บำท 11,600.94.-บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

682 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 9,300.00 9,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00814/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 9,300.-บำท 9,300.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

683 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 25,600.00 25,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00815/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 25,600.-บำท 25,600.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

684 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 3,450.00 3,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00816/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 3,450.-บำท 3,450.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

685 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 2,182.80 2,182.80 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 00817/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,182.80.- บำท 2,182.80.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

686 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 24,877.50 24,877.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00818/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 24,877.50.- บำท 24,877.50.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

687 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 08847/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 11,000.- บำท 11,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560

688 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,996.00 2,996.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 00872/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,996.- บำท 2,996.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560

689 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,996.00 2,996.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 00878/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,996.- บำท 2,996.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560

690 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 79,608.00 79,608.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 00891/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 79,608.-บำท 79,608.-บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560

691 ครุภัณฑ์กำรเกษตร 17,943.90 17,943.90 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 00895/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,943.90.-บำท 17,943.90.-บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560
692 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00896/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 9,000.-บำท 9,000.-บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560
693 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 99,510.00 99,510.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00897/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 99,510.-บำท 99,510.-บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560
694 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 18,190.00 18,190.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนน่ิง จ ำกัด บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนน่ิง จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00901/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 18,190.-บำท 18,190.-บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560
695 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 91,845.00 91,845.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00902/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 91,845.-บำท 91,845.-บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560
696 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 47,615.00 47,615.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ำกัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01288/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 47,615.-บำท 47,615.-บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560
697 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อี. ซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.อี. ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร 00912/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 68,000.-บำท 68,000.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
698 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 7,900.00 7,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00914/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,900.-บำท 7,900.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
699 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 17,120.00 17,120.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00918/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,120.-บำท 17,120.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
700 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 19,260.00 19,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00923/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 19,260.-บำท 19,260.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
701 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 8,667.00 8,667.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00923/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 8,667.-บำท 8,667.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
702 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมคูลเลอร์ อินดัสทรี  จ ำกัด บริษัท สยำมคูลเลอร์ อินดัสทรี  จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00926/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 10,500.-บำท 10,500.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
703 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 23,968.00 23,968.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช ซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร 00929/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 23,968.-บำท 23,968.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
704 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 8,132.00 8,132.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช ซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร 00932/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 8,132.-บำท 8,132.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

705 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00933/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,200.-บำท 7,200.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560

706 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 13,900.00 13,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00974/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 13,900.-บำท 13,900.-บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

707 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 6,150.00 6,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 219/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 6,150.- บำท 6,150.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

708 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 7,800.00 7,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสอำร์เอส แม็กซ์พลัส จ ำกัด บริษัท เอสอำร์เอส แม็กซ์พลัส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00985/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,800.- บำท 7,800.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

709 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 31,500.00 31,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จ ำกัด บริษัท แอดวำนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00991/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 31,500.- บำท 31,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

710 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 36,500.00 36,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จ ำเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท จ ำเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00994/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 36,500.- บำท 36,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

711 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 34,240.00 34,240.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซสท์-เมด จ ำกัด บริษัท เซสท์-เมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00998/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 34,240.- บำท 34,240.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

712 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ำกัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01035/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 33,000.- บำท 33,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2560

713 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 16,080.00 16,080.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เค เพำเวอร์ทู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส เค เพำเวอร์ทู ตำมควำมต้องกำร 01037/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 16,080.- บำท 16,080.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2560

714 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 44,940.00 44,940.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01047/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 44,940.- บำท 44,940.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2560

715 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมคูลเลอร์ อินดัสทรี  จ ำกัด บริษัท สยำมคูลเลอร์ อินดัสทรี  จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01082/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 10,500.-  บำท 10,500.-  บำท ของผู้ใช้ 10/11/2560

716 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 79,768.50 79,768.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01118/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 79,768.50.- บำท  79,768.50.- บำท ของผู้ใช้ 10/11/2560

717 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 7,490.00 7,490.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01153/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,490.- บำท 7,490.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

718 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 14,445.00 14,445.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01154/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 14,445.- บำท 14,445.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560
719 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,996.00 2,996.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 01155/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,996.- บำท 2,996.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560
720 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีที ซัพพลำย แอนด์ เทรดดิ ง จ ำกัด บริษัท เอสพีที ซัพพลำย แอนด์ เทรดดิ ง จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01156/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท 30,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560
721 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01157/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 19,000.- บำท 19,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560
722 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,889.00 2,889.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01269/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,889.- บำท รำคำท่ีเสนอ 2,889.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560
723 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1,380.00 1,380.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01273/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 1,380.- บำท 1,380.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560
724 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,070.00 2,070.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01385/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,070.- บำท 2,070.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560
725 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ำกัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01412/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,140.- บำท 2,140.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560
726 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01439/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,250.- บำท 2,250.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560
727 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 690.00 690.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01504/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 690.- บำท 690.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2560
728 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 5,457.00 5,457.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01505/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,457.- บำท 5,457.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2560
729 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 8,988.00 8,988.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01631/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 8,988.- บำท 8,988.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560
730 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 3,290.00 3,290.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01632/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 3,290.- บำท 3,290.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560
731 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 2,182.80 2,182.80 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 01635/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,182.80.- บำท 2,182.80.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

732 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 8,970.00 8,970.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01637/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 8,970.- บำท 8,970.- บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

733 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 7,700.00 7,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01658/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,700.- บำท 7,700.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

734 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01667/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,250.- บำท 2,250.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

735 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 7,900.00 7,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01667/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,900.- บำท 7,900.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

736 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01670/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 1,000.- บำท 1,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

737 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 13,900.00 13,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01670/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 13,000.- บำท 13,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

738 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด บริษัท หวังดีวัฒนำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01691/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,000.- บำท 5,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

739 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 2,140.00 2,140.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช ซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นฤเดช ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร 01708/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,140.- บำท 2,140.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

740 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01791/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,250.- บำท 2,250.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2560

741 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 2,390.00 2,390.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท รำชำอีเลคทริค แกรนด์พลำซ่ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01792/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,390.- บำท 2,390.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2560

742 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 30,816.00 30,816.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 01820/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 30,816.- บำท 30,816.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2560

743 จ้างเหมาบริการ 185,000          185,000         เฉพาะเจาะจง นางสาว พัชรา  อรรคะ นางสาว พัชรา  อรรคะ ตามความต้องการ 400/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 185,000.-บาท 185,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

744 จ้างเหมาบริการ 34,610 34,610 เฉพาะเจาะจง นางกันทิมา อ่อนน้อม นางกันทิมา อ่อนน้อม ตามความต้องการ 233/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 34,610.-บาท 34,610.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

745 จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาว-ด า 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 386/2561
จ านวน 120 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 6,000.-บาท 6,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

746 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนาลักษณ์ ล้ าเลิศ นางสาวพนาลักษณ์ ล้ าเลิศ ตามความต้องการ 00765/2561
จ านวน 7 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

747 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 14,105 14,105 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 404/2561
จ านวน 155 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 14,105.-บาท 14,105.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

748 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพลส จ ากัด บริษัท ธนาเพลส จ ากัด ตามความต้องการ 411/2561
จ านวน 250 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

749 จ้างเหมาบริการ 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมน์อร จีนทรา นางสาวพิมน์อร จีนทรา ตามความต้องการ 418/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

750 ซ้ือวัสดุส่ิงประดิษกิจกรรม 18,100 18,100 เฉพาะเจาะจง นางหมุยเช้ียมพงษ์ พันธ์ุจันทรา นางหมุยเช้ียมพงษ์ พันธ์ุจันทรา ตามความต้องการ 01213/2561
ศิลปะบ าบัด จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 18,100.-บาท 18,100.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

751 ซ้ือวัสดุส่ิงประดิษกิจกรรม 13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง นางหมุยเช้ียมพงษ์ พันธ์ุจันทรา นางหมุยเช้ียมพงษ์ พันธ์ุจันทรา ตามความต้องการ 01211/2561
ศิลปะบ าบัด จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

752 จ้างเหมาจัดท าต้นแบบนวัตกรรม 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพรรณ เพชรน่วม นางสาวศิริพรรณ เพชรน่วม ตามความต้องการ 419/2561
จ านวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

753 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 425/2561
จ านวน 20 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

754 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  แสงผาด นายอดิศักด์ิ  แสงผาด ตามความต้องการ 428/2561
จ านวน 2 คัน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

755 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร  900 900 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 427/2561
จ านวน 100 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 900.-บาท 900.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

756 จ้างเหมาบริการ 30,600 30,600 เฉพาะเจาะจง นางเพียร เลิศเวียง นางเพียร เลิศเวียง ตามความต้องการ 432/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30,600.-บาท 30,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

757 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 430/2561
จ านวน 55 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 5,500.-บาท 5,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

758 จ้างเหมาบริการ 37,000 37,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  แสงผาด นายอดิศักด์ิ  แสงผาด ตามความต้องการ 434/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 37,000.-บาท 37,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

759 จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญษ วงศ์เมฆ นางสาวอภิญษ วงศ์เมฆ ตามความต้องการ 433/2560
จ านวน 30 คน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

760 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 62,000.00 62,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01349/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  62,000.-บำท   62,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560
761 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 24,800.00 24,800.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01350/2561

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  24,800.-บำท   24,800.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

762 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 80,445.00 80,445.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01347/2561
จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  80,445.-บำท   80,445.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

763 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01356/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  6,420.-บำท   6,420.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

764 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 22,000.00 22,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ออมนิเมด จ ำกัด บริษัท ออมนิเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01739/2561
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  22,000.-บำท   22,000.-บำท ของผู้ใช้ 30/11/2560

765 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01416/2561
จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  37,000.-บำท   37,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

766 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 78,000.00 78,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01425/2561
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  78,000.-บำท   78,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

767 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 23,250.00 23,250.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01417/2561
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  23,250.-บำท   23,250.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

768 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงรำคำ สภำกำชำดไทย สภำกำชำดไทย ตำมควำมต้องกำร 01354/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  45,000.-บำท 45,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

769 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01381/2561
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  37,500.-บำท   37,500.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560

770 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01423/2561
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  37,500.-บำท   37,500.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

771 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01421/2561
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  50,000.-บำท   50,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

772 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 41,500.00 41,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01419/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  41,500.-บำท   41,500.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560
773 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 21,700.00 21,700.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01382/2561

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  21,700.-บำท   21,700.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560
774 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 31,000.00 31,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01415/2561

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  31,000.-บำท 31,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560
775 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 27,900.00 27,900.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01422/2561

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  27,900.-บำท 27,900.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560
776 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 27,900.00 27,900.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01573/2561

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  27,900.-บำท 27,900.-บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560
777 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 56,500.00 56,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01549/2561

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  56,500.-บำท 56,500.-บำท ของผู้ใช้ 23/11/2560

778 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 10,000.00 10,000.00 ตกลงรำคำ
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์  โลจิสติกส์ 

จ ำกัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01629/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  10,000.-บำท   10,000.-บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

779 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01567/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  98,000.-บำท   98,000.-บำท ของผู้ใช้ 24/11/2560

780 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01550/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  4,280.-บำท  4,280.-บำท ของผู้ใช้ 23/11/2560

781 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01420/2561
จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  37,000.-บำท 37,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

782 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 63,432.00 63,432.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01418/2561
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  63,432.-บำท 63,432.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

783 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01429/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  48,410.-บำท 48,410.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

784 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 99,999.00 99,999.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01379/2561
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  99,999.-บำท 99,999.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560

785 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01837/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  100,000.-บำท   100,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

786 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01840/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  24,000.-บำท 24,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

787 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01829/2561
จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  37,000.-บำท   37,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

788 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 52,500.00 52,500.00 ตกลงรำคำ บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01836/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  52,500.-บำท 52,500.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

789 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 99,500.00 99,500.00 ตกลงรำคำ
บริษัท เอ็ดวำร์ด ไลฟ์ไซเอ็นซ์(ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท เอ็ดวำร์ด ไลฟ์ไซเอ็นซ์

(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01835/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  99,500.-บำท 99,500.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

790 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 39,000.00 39,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 00834/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  39,000.-บำท   39,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

791 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 78,000.00 78,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01833/2560
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  78,000.-บำท   78,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

792 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 91,000.00 91,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01832/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  91,000.-บำท รำคำท่ีเสนอได้  91,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

793 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท เมดิคอล เวิลด์เทค จ ำกัด บริษัท เมดิคอล เวิลด์เทค จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01831/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  97,000.-บำท   97,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560
794 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 29,450.00 29,450.00 ตกลงรำคำ บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01830/2561

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  29,450.-บำท 29,450.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560
795 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 91,000.00 91,000.00 ตกลงรำคำ บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01828/2561

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  91,000.-บำท  91,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

796 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงรำคำ
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) 

จ ำกัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01827/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  4,280.-บำท 4,280.-บำท ของผู้ใช้ 1/12/2560

797 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 66,440 66,440 เจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด ตามความต้องการ 01064/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,440.-บาท 66,440.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

798 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 58,000 58,000 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 01063/2561
จ านวน 29 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,000.-บาท 58,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

799 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เจาะจง บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ทีดีพี) จ ากัด บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ทีดีพี) จ ากัด ตามความต้องการ 394/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,000.-บาท 4,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

800 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01149/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท 13,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

801 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 61,826.14 61,826.14 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01149/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,826.14 บาท 61,826.14 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

802 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,912.20 1,912.20 เจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ตามความต้องการ 01342/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 1,912.20 บาท 1,912.20 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

803 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 13,222.63 13,222.63 เจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง จ ากัด ตามความต้องการ 01343/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ 13,222.63 บาท 13,222.63 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

804 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 22,614 22,614 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 392/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,614.-บาท 22,614.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

805 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,500.02 21,500.02 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 391/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,500.02 บาท  21,500.02 บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

806 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 41,217.43 41,217.43 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 390/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,217.43 บาท 41,217.43 บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

807 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 01311/2560
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จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท 13,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560
808 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,300 3,300 เจาะจง หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก.โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 01492/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,300.-บาท 3,300.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560
809 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 22,000 22,000 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 393/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท 22,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
810 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 27,000.05 27,000.05 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01335/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,000.05 บาท 47,000.05 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560
811 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 22,000 22,000 เจาะจง บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01014/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท 22,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
812 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 29,070 29,070 เจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 388/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,070.-บาท 29,070.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
813 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 29,070 29,070 เจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 387/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,070.-บาท 29,070.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560
814 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,828 21,828 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01328/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,828.-บาท 21,828.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560
815 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,908.71 8,908.71 เจาะจง บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01326/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,908.71 บาท 8,908.71 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560
816 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,600 7,600 เจาะจง บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01267/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,600.-บาท 7,600.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
817 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 40,050 40,050 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 01062/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,050.-บาท 40,050.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
818 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ตามความต้องการ 01230/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
819 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 75,000 75,000 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01264/2561

จ านวน 80 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
820 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 39,000 39,000 เจาะจง บริษัท ไอดีเอส ซิสเต็มส์ บริษัท ไอดีเอส ซิสเต็มส์ ตามความต้องการ 0111/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,000.-บาท 39,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560
821 ซ่อมวัสดุการแพทย์ 9,500 9,500 เจาะจง หจก.ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล หจก.ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล ตามความต้องการ 01491/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560
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822 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01229/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

823 จ้างเหมาบริการ 11,748.60 11,748.60 เจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์ จ ากัด บริษัท สายน้ าทิพย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01292/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,748.60 บาท 11,748.60 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

824 จ้างเหมาบริการ 9,319.70 9,319.70 เจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์ จ ากัด บริษัท สายน้ าทิพย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01293/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,319.70 บาท 9,319.70 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

825 ซ่อมวัสดุการแพทย์ 18,000 18,000 เจาะจง บริษัท เอ็มดี อัลลาย์แอนซ์ จ ากัด บริษัท เอ็มดี อัลลาย์แอนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01489/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.-บาท 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

826 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01150/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

827 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01595/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

828 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 45,000 45,000 เจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01594/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

829 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,000 17,000 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01593/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,000.-บาท 17,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

830 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,900 10,900 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01592/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,900.-บาท 10,900.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

831 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,000 17,000 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01591/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,000.-บาท 17,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

832 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,000 7,000 เจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01590/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.-บาท 7,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

833 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01589/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

834 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01588/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

835 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01587/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

836 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,000 8,000 เจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ตามความต้องการ 01586/2561
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จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560
837 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,800 7,800 เจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01714/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,800.-บาท 7,800.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
838 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,000 20,000 เจาะจง บริษัท เอิร์ธไลน์ จ ากัด บริษัท เอิร์ธไลน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01715/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
839 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,000 6,000 เจาะจง บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01717/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,000.-บาท 6,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
840 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 26,750 26,750 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอซ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01718/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,750.-บาท 26,750.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
841 จ้างเหมาบริการ 6,965.70 6,965.70 เจาะจง บริษัทสายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด บริษัทสายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 01712/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,965.70 บาท 6,965.70 บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
842 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,000 1,000 เจาะจง บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ทีดีพี) จ ากัด บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ทีดีพี) จ ากัด ตามความต้องการ 01713/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,000.-บาท 1,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
843 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 285,422.50 285,422.50 เจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01735/2561

จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 285,422.50 บาท 285,422.50 บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
844 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 280,000 280,000 เจาะจง บริษัท นิว อาย จ ากัด บริษัท นิว อาย จ ากัด ตามความต้องการ 01734/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 280,000.-บาท 280,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
845 จ้างเหมาบริการ 17,815.50 17,815.50 ตกลงราคา บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท ตามความต้องการ 01081/2561

จ านวน 2 รายการ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ของผู้ใช้ 13/11/2560
ราคาท่ีเสนอ 17,815.50 บาท 17,815.50 บาท

846 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์-ส านักงาน 286,011 286,011 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ตามความต้องการ 01380/2561
จ านวน 2 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 20/11/2560

ราคาท่ีเสนอ 286,011.- บาท  286,011.- บาท
847 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์-การแพทย์ 21,503.79 21,503.79 ตกลงราคา บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท ตามความต้องการ 01683/2561

จ านวน 2 รายการ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ของผู้ใช้ 30/11/2560
ราคาท่ีเสนอ 21,503.79 บาท 21,503.79 บาท

848 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์-การแพทย์ 20,400 20,400 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01749/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,400.-บาท  20,400.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
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และรำคำท่ีเสนอ

849 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์-ส านักงาน 161,302.50 161,302.50 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮิตาชิ  บริษัท สยาม ฮิตาชิ  ตามความต้องการ 01388/2561
จ านวน 5 รายการ เอลลิเวเตอร์ จ ากัด เอลลิเวเตอร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 20/11/2560

ราคาท่ีเสนอ 161,302.50 บาท  161,302.50 บาท
850 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 497,015 497,015 ตกลงราคา บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด ตามความต้องการ 01554/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 497,015.- บาท  497,015.- บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560
851 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์-ส านักงาน 40,981 40,981 ตกลงราคา บริษัท เนเชอรัลกรีน บริษัท เนเชอรัลกรีน ตามความต้องการ 01012/2561

จ านวน 3 รายการ อินโนเวช่ัน จ ากัด อินโนเวช่ัน จ ากัด ของผู้ใช้ 10/11/2560
ราคาท่ีเสนอ 40,981.-บาท  40,981.-บาท

852 จ้างซ่อมแซม 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จุนเทค จ ากัด บริษัท จุนเทค จ ากัด ตามความต้องการ 385/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,675.-บาท  2,675.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

853 จ้างติดต้ัง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 383/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,400.-บาท  2,400.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

854 จ้างติดต้ัง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 384/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

855 จ้างซ่อมครภัณฑ์การแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 382/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท  7,500.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

856 จ้างซ่อมครภัณฑ์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด ตามความต้องการ 379/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,000.-บาท  32,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

857 จ้างซ่อมครภัณฑ์การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด ตามความต้องการ 378/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,000.-บาท  32,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

858 จ้างซ่อมครภัณฑ์การแพทย์ 35,100.00 35,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 380/2561.
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,100.-บาท  35,100.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

859 จ้างซ่อมครภัณฑ์การแพทย์ 30,150.00 30,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 381/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,150.-บาท  30,150.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560

860 จ้างเหมาบริการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง มาสคอต ค้ิวต้ี มาสคอต ค้ิวต้ี ตามความต้องการ 429/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท  50,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

861 จ้างเหมาบริการ 76,184.00 76,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 01684/2561
จ านวน 2 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 29/11/2560

ราคาท่ีเสนอ 76,184.-บาท  76,184.-บาท
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862 จ้างท าวัสดุ 20,758.00 20,758.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ร้านพร้ินท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01681/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,758.-บาท  20,758.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

863 จ้างติดต้ัง 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน ตามความต้องการ 01673/2561
จ านวน 5 รายการ แอนด์ ดีไซด์ จ ากัด แอนด์ ดีไซด์ จ ากัด ของผู้ใช้ 27/11/2560

ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท  99,938.-บาท
864 จ้างติดต้ัง 99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน ตามความต้องการ 01663/2561

จ านวน 9 รายการ แอนด์ ดีไซด์ จ ากัด แอนด์ ดีไซด์ จ ากัด ของผู้ใช้ 27/11/2560
ราคาท่ีเสนอ 99,296.-บาท  99,296.-บาท

865 จ้างเหมาบริการ 94,802.00 94,802.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด ตามความต้องการ 01552/2561
จ านวน 2 รายการ (มหาชน) (มหาชน) ของผู้ใช้ 22/11/2560

ราคาท่ีเสนอ 94,802.-บาท  94,802.-บาท
866 จ้างซ่อมแซม 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ตามความต้องการ 01466/2561

จ านวน 4 รายการ บริการ บริการ ของผู้ใช้ 20/11/2560
ราคาท่ีเสนอ 4,600.-บาท  4,600.-บาท

867 จ้างติดต้ัง 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพฤกษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพฤกษ์ ตามความต้องการ 01453/2561
จ านวน 1 รายการ เดคคอร์เซ็นเตอร์ เดคคอร์เซ็นเตอร์ ของผู้ใช้ 20/11/2560

ราคาท่ีเสนอ 17,000.-บาท  17,000.-บาท
868 จ้างซ่อมแซม 4,870.00 4,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01446/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,870.-บาท  4,870.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
869 จ้างติดต้ัง 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01444/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,700.-บาท  3,700.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
870 จ้างท าครุภัณฑ์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 01070/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท  3,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
871 จ้างท าวัสดุ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์   ถาวรวัฒน์ นายวรวัฒน์   ถาวรวัฒน์ ตามความต้องการ 01016/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,400.-บาท  1,400.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
872 จ้างติดต้ัง 256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีว่าโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท วีว่าโซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07958/2560

จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน ราคาท่ีเสนอ 256,800.-บาท  256,800.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
500,000

873 จ้างเหมาท าความสะอาด 410,000.00 410,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคร์ แอนด์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคร์ แอนด์ ตามความต้องการ 07967/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน ราคาท่ีเสนอ 410,000.-บาท 410,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560
500,000

874 จ้างจัดสวน/จัดภูมิทัศน์ 221,099.00 221,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01772/2561
จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน ราคาท่ีเสนอ 221,099.-บาท  221,099.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560

500,000
875 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 11,984.00 11,984.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 395/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,984 บาท  11,984 บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

876 ซ่อมครุภัณฑ์งานโฆษณาและเผยแพร่ 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์แอนด์

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์

แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 396/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท  4,900 บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

877 ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,430.00 4,430.00 ตกลงราคา ร้านพงษ์การไฟฟ้า ร้านพงษ์การไฟฟ้า ตามความต้องการ 401/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,430 บาท  4,430 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

878 ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา ร้านพงษ์การไฟฟ้า ร้านพงษ์การไฟฟ้า ตามความต้องการ 402/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท 3,000 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

879 ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 4,430.00 4,430.00 ตกลงราคา ร้านพงษ์การไฟฟ้า ร้านพงษ์การไฟฟ้า ตามความต้องการ 403/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,430 บาท  4,430 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

880 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ตามความต้องการ 01135/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท  1,800 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

881 ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 7,830.00         7,830.00        ตกลงราคา ร้านพงษ์การไฟฟ้า ร้านพงษ์การไฟฟ้า ตามความต้องการ 01136/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,830 บาท  7,830 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

882
จ้างเหมาบริการสอบเทียบก๊าซ
ปิโตรเลียม 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็กซ์แพนดิส จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แพนดิส จ ากัด ตามความต้องการ 01198/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200 บาท  64,200 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

883 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,785.60       10,785.60      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที 

เซอร์วิส ตามความต้องการ 01278/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,785.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 10,785.60 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

884 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 3,200.00         3,200.00        ตกลงราคา ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้านธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ตามความต้องการ 01339/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,200 บาท 3,200 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

885 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 6,741.00         6,741.00        ตกลงราคา บริษัท เคพี ดีไวล์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เคพี ดีไวล์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 01341/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,741 บาท 6,741 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560
886 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,846.20         2,846.20        ตกลงราคา บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01340/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,846.20 บาท  2,846.20 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560
887 ซ่อมยานพาหนะและขนส่ง 10,600.00       10,600.00      ตกลงราคา ร้านพงษ์การไฟฟ้า ร้านพงษ์การไฟฟ้า ตามความต้องการ 01373/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,600 บาท  10,600 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
888 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1,059.30         1,059.30        ตกลงราคา บริษัท แว้ป จ ากัด บริษัท แว้ป จ ากัด ตามความต้องการ 01375/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,059.30 บาท  1,059.30 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
889 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,469.50         9,469.50        ตกลงราคา บริษัท แว้ป จ ากัด บริษัท แว้ป จ ากัด ตามความต้องการ 01374/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,469.50 บาท 9,469.50 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
890 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00         3,745.00        ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01577/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท  3,745 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560
891 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,400.00       15,400.00      ตกลงราคา บริษัท ควอเดอ พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ควอเดอ พร้ินต้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01655/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,400 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,400 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560
892 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,284.00         1,284.00        ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 397/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,284 บาท  1,284 บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560
893 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 606.80            606.80           ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 398/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 606.80 บาท 606.80 บาท ของผู้ใช้ 2/11/2560

894 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 690.00            690.00           ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 01061/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 690 บาท ราคาท่ีเสนอ 690 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

895 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,841.30         3,841.30        ตกลงราคา ร้านเอสอาร์เอส ร้านเอสอาร์เอส ตามความต้องการ 01060/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,841.30 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,841.30 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

896 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400.00            400.00           ตกลงราคา ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ตามความต้องการ 01067/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400 บาท  400 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

897 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400.00            400.00           ตกลงราคา ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ตามความต้องการ 01068/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400 บาท  400 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

898 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400.00            400.00           ตกลงราคา ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ตามความต้องการ 01066/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400 บาท  400 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560

899 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400.00            400.00           ตกลงราคา ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ตามความต้องการ 01065/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400 บาท  400 บาท ของผู้ใช้ 10/11/2560
900 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,210.00         3,210.00        ตกลงราคา บริษัท กิมไทย จ ากัด บริษัท กิมไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01277/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560
901 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 12,840.00       12,840.00      ตกลงราคา ร้านเอสอาร์เอส ร้านเอสอาร์เอส ตามความต้องการ 01428/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,840 บาท 12,840 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560
902 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,885.00         5,885.00        ตกลงราคา ร้านเอสอาร์เอส ร้านเอสอาร์เอส ตามความต้องการ 01427/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,885 บาท 5,885 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

903 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,506.50         8,506.50        ตกลงราคา บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด
บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส 

จ ากัด ตามความต้องการ 01426/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,506.50 บาท  8,506.50 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

904 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 65,000.00       65,000.00      ตกลงราคา บริษัท วีนัสเทคโนโลยี จ ากัด บริษัท วีนัสเทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01424/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,000 บาท  65,000 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

905 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 800.00            800.00           ตกลงราคา ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ตามความต้องการ 01474/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 800 บาท 800 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

906 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,200.00         1,200.00        ตกลงราคา ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ตามความต้องการ 01471/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท 1,200 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

907 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,900.00         3,900.00        ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด
บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01476/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท 3,900 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

908 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 28,997.00       28,997.00      ตกลงราคา บริษัท เคซี แอสซิสด์ จ ากัด บริษัท เคซี แอสซิสด์ จ ากัด ตามความต้องการ 01579/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,997 บาท 28,997 บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

909 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 45,047.00       45,047.00      ตกลงราคา บริษัท เคซี แอสซิสด์ จ ากัด บริษัท เคซี แอสซิสด์ จ ากัด ตามความต้องการ 01578/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,047 บาท 45,047 บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

910 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 90,000.00       90,000.00      ตกลงราคา บริษัท วีนัสเทคโนโลยี จ ากัด บริษัท วีนัสเทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01653/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท  90,000 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

911 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01132/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท 3,745 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

912 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01159/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท 3,210 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

913 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,354.00 2,354.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01160/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,354 บาท 2,354 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

914 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01161/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท 3,745 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

915 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01162/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท 3,210 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

916 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01163/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท 3,210 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

917 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01158/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท 3,745 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

918 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01168/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท 3,745 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

919 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,086.50 2,086.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01164/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,086.50 บาท 2,086.50 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

920 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,782.00 2,782.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01166/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,782 บาท 2,782 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

921 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,173.00 4,173.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01167/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,173 บาท 4,173 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

922 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01338/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท 3,210 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560

923 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 449.40 449.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01376/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 449.40 บาท 449.40 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560

924 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,610.00 7,610.00 ตกลงราคา ร้านเพ่ิมพูนการค้า ร้านเพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 01377/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,610 บาท  7,610 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560

925 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,070.00 1,070.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01576/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,070 บาท 1,070 บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

926 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,136.00 5,136.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01575/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,136 บาท 5,136 บาท ของผู้ใช้ 24/11/2560

927 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01647/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท 3,210 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

928 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01646/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท 3,210 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

929 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01645/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,420 บาท 6,420 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

930 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01644/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605 บาท 1,605 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

931 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01643/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท 3,745 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

932 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,675.00 2,675.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01642/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,675 บาท 2,675 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

933 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01640/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745 บาท 3,745 บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

934 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 300,000.00 300,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิว อาย จ ากัด บริษัท นิว อาย จ ากัด ตำมควำมต้องกำร 1031/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  300,000.-บำท 300,000.-บำท ของผู้ใช้ 10/11/2561

935 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จ ำกัด บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 1048/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  150,000.-บำท 150,000.-บำท ของผู้ใช้ 10/11/2561

936 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 150,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 1057/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  120,000.-บำท 120,000.-บำท ของผู้ใช้ 10/11/2561

937 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 300,000.00 300,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิว อาย จ ากัด บริษัท นิว อาย จ ากัด ตำมควำมต้องกำร 1031/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  300,000.-บำท 300,000.-บำท ของผู้ใช้ 10/11/2561

938 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จ ำกัด บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 1048/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  150,000.-บำท 150,000.-บำท ของผู้ใช้ 10/11/2561

939 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 150,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 1057/2561
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  120,000.-บำท  120,000.-บำท ของผู้ใช้ 10/11/2561


















































































































































