
ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 BOWIE-DICK PLUS TEST 16,317.50 16,317.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00017/2560

จ านวน 50 PACK ราคาท่ีเสนอ 16,317.50 บาท 16,317.50 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559
2 หมวกกระดาษสีเขียว 12,400.00 12,400.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00495/2560

จ านวน 20,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 12,400.-บาท 12,400.-บาท ของผู้ใช้  26/10/2559
3 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00552/2560

จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้  27/10/2559
4 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00573/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  28/10/2559
5 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00581/2560

จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้  28/10/2559
6 Trypan Blue solution 0.06% w/v 1 ml 4,500.00 4,500.00 ตกลงราคา บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00043/2560

จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 4,500.-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้  5/10/2559
7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00038/2560

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้  5/10/2559
8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,900.00 34,900.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00111/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,900.-บาท 34,900.-บาท ของผู้ใช้  6/10/2559
9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,300.00 29,300.00 ตกลงราคา หจก. ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล ซัพพลาย หจก. ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 00112/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,300.-บาท 29,300.-บาท ของผู้ใช้  6/10/2559
10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,780.00 57,780.00 ตกลงราคา บริษัท โปรเรซ-คิว จ ากัด บริษัท โปรเรซ-คิว จ ากัด ตามความต้องการ 00113/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,780.-บาท 57,780.-บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559
11 ISOLATOR TRANSPOLAR CLAMPS OLL2 (ATRICURE)92,400.00 92,400.00 ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00101/2560

จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 92,400.-บาท 92,400.-บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559
12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,450.00 62,450.00 ตกลงราคา บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 00105/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,450.-บาท 62,450.-บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559
13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,999.99 79,999.99 ตกลงราคา บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00138/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,999.99 บาท 79,999.99 บาท ของผู้ใช้ 7/10/2559

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 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 ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

14 AIRWAY ADAPTOR 16,240.00 16,240.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) ตามความต้องการ 00249/2560
จ านวน 20 SETS ราคาท่ีเสนอ 16,240.-บาท 16,240.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

15 INTRODUCER SHEATH KIT A 6 FR.x10 CM. 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00248/2560
จ านวน 90 เส้น ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

16 สายเลเซอร์ขนาด 23 เกจ ไดเรคช่ันนอลปรับความยาวได้ 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท โดเมดิคอลส์ จ ากัด บริษัท โดเมดิคอลส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00262/2560
23 ga จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. ตามความต้องการ 00260/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,000.-บาท 54,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00 94,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด บริษัท เอ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด ตามความต้องการ 00267/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,960.00 71,960.00 ตกลงราคา บริษัท เมดโทรนิค (ปท.) จ ากัด บริษัท เมดโทรนิค (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00416/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,960.-บาท 71,960.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,140.00 47,140.00 ตกลงราคา หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 00417/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,140.-บาท 47,140.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,018.00 63,018.00 ตกลงราคา หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 00415/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,018.-บาท 63,018.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด ตามความต้องการ 00493/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559

23 ออกซิเจนโฟลมิเตอร์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ 00561/2560
จ านวน 20 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้  21/10/2559

24 Medivac Liner 1500cc. 38,800.00 38,800.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00650/2560
จ านวน 400 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 38,800.-บาท 38,800.-บาท ของผู้ใช้  28/10/2559

25 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00652/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

26 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00655/2560
จ าวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

27 วัสดุของใช้การแพทย์ 52,200.00 52,200.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00717/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,200.-บาท 52,200.-บาท ของผู้ใช้  3/11/2559
28 เข็มฉีดยา 21จีx1 1/2 น้ิว Disp. 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00718/2560

จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,000.-บาท 87,000.-บาท ของผู้ใช้  3/11/2559
29 7" Smallbore Ext Set w/MicroClave Clamp 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00719/2560

 Luer Slip ผู้ใหญ่ จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559
30 หน้ากาก ชนิดสายผูก 3 ช้ัน สีเขียว 86,000.00 86,000.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00760/2560

จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 86,000.-บาท 86,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
31 หมวกกระดาษ(สีเหลือง) 6,200.00 6,200.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00754/2560

จ านวน 10,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 6,200.-บาท 6,200.-บาท ของผู้ใช้  4/11/2560
32 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00755/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
33 Q SYTE LURE ACCESS SITE 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00759/2560

จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
34 SUCTION TUBE NO.12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00757/2560

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้  4/11/2559
35 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00807/2560

จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559
36 ชุดอุปกรณ์เปล่ียนแปลงสัญญานแรงดันใช้ส าหรับวัดแรงดัน70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. ตามความต้องการ 00806/2560

เลือดในหัวใจ,ปอด จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผู้ใช้  7/11/2559
37 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00836/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559
38 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00839/2560

จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559
39 Jelco IV.Cath 22 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00840/2560

จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้  8/11/2559
40 SUCTION NO. 14 สีเขียวตอง 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00841/2560

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

41 เข็มฉีดยา 24จีx1" DISP 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00914/2560
จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,000.-บาท 87,000.-บาท ของผู้ใช้  9/11/2559

42 SYRINGE 0.50cc INSULIN 29G x 1/2'' 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00913/2560
จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้  9/11/2559

43 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00912/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  9/11/2559

44 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00911/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

45 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00910/2560
จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้  9/11/2559

46 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,396.00 24,396.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00952/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,396.-บาท 24,396.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

47 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00943/2560
จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

48 Transfer Bag 300 CC 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00946/2560
จ านวน 400 ใบ ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

49 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ S (ศรีตรังโกล์ฟ) 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 00948/2560
จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้  11/11/2559

50 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00951/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

51 Blood Set ใช้กับขวดเฉพาะห้องผ่าตัด 42,800.00 42,800.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00992/2560
จ านวน 2,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท 42,800.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

52 1322-18MM COMPLY STEAM INDI TAPE 3/452,430.00 52,430.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00993/2560
จ านวน 280 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 52,430.-บาท 52,430.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

53 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,939.00 18,393.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01020/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,393.-บาท 18,393.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

54 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01022/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 190 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้  15/11/2559
55 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01067/2560

จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
56 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01066/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
57 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01111/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559
58 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0, อันดาย 90 ซม. 36.4 มม 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01168/2560

เทปเปอร์คัท จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
59 3591 TEGADERM 9X25 cm. 32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01165/2560

จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
60 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD,5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01166/2560

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
61 Q SYTE LURE ACCESS SITE 50pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01162/2560

จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
62 กระบอกฉีดยาอินซูลีน 100 ยู 1 มิล 27 1/2 น้ิว เข็มถอดได้27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01160/2560

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
63 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01159/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
64 SYRINGE 50 CC. DISP. 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01237/2560

จ านวน 10,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  22/11/2559
65 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01236/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559
66 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01231/2560

จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559
67 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,119.00 98,119.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01234/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,119.-บาท 98,119.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

68 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,975.00 98,975.00 ตกลงราคา บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 01289/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,975.-บาท 98,975.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

69 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01290/2560
จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

70 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01291/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

71 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01292/2560
จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

72 Jelco IV. CATH No.24 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01293/2560
จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

73 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD,5 CTRLS 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01294/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

74 118-80 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิวเบอร์ 8 48,000.20 48,000.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01324/2560
จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 48,000.20 บาท 48,000.20 บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

75 1298 RAPID ATTEST EQ TEST [25Pack/Box] 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01326/2560
จ านวน 47 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

76 Steri Gage Steam Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01342/2560
จ านวน 47 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

77 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01344/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

78 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01345/2560
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

79 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01391/2560
จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

80 Q SYTE LURE ACCESS SITE 50pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01390/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  28/11/2559

81 REINFORCE ENDOCUFFED 6.5 MM. 38,400.16 38,400.16 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01402/2560
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จ านวน 80 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 38,400.16 บาท 38,400.16 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559
82 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01454/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559
83 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD,5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01455/2560

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559
84 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01459/2560

จ านวน 190 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559
85 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,618.00 18,618.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00991/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,618.-บาท 18,618.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559
86 REMOVABLE RING GRAF 8MM x 70CM RS x 70 CM67,000.00 67,000.00 ตกลงราคา บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00657/2560

จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 67,000.-บาท 67,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559
87 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดโทรนิค (ปท.) จ ากัด บริษัท เมดโทรนิค (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00658/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559
88 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ ตามความต้องการ 00660/2560

จ านวน 2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559
89 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,840.00 99,840.00 ตกลงราคา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00922/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,840.-บาท 99,840.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559
90 SMITH-PETERSEN rongeur straight 24cm x 3mm40,660.00 40,660.00 ตกลงราคา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00919/2560

จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ 40,660.-บาท 40,660.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559
91 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. ตามความต้องการ 01040/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559
92 สายสวนเพ่ือขยายหลอดเลือดส่วนปลาย ด้วยขดลวดหุ้มกราฟ์ 85,000.00 85,000.00 ตกลงราคา บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก . ตามความต้องการ 01039/2560

จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 85,000.-บาท 85,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559
93 Tentacle Heart Positioner (อุปกรณ์ยกหัวใจ) 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01036/2560

จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559
94 105233 Disposable Pedicle Screw Probe 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01035/2560

จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559
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95 สายสวนเพ่ือขยายหลอดเลือดส่วนปลาย ด้วยขดลวดหุ้มกราฟ์85,000.00 85,000.00 ตกลงราคา บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก . ตามความต้องการ 01068/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 85,000.-บาท 85,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

96 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 0114/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

97 Stapes Piston 0.4 mm shaft, 4.5 mm length 33,000.00 33,000.00 ตกลงราคา หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 01113/2560
จ านวน 15 อัน ราคาท่ีเสนอ 33,000.-บาท 33,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

98 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,200.00 16,200.00 ตกลงราคา บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จก. บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จก . ตามความต้องการ 01460/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,200.-บาท 16,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

99 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกบินในเลือด 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00756/2560
จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

100 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD,5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01519/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

101 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01510/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

102 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01511/2560
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

103 STOMACH TUBE NO.14 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01508/2560
จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

104 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 01577/2560
จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

105 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01579/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

106 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01581/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

107 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01713/2560
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

108 AUTOCLAVE TAPE 3/4" 60 YDS 1 ROLL 26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01714/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 200 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 26,000.-บาท 26,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559
109 Steri Gage Steam Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01712/2560

จ านวน 47 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559
110 ส าลัรองเฝือก 6 น้ิว 62,522.24 62,522.24 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01711/2560

จ านวน 176 ถุง ราคาท่ีเสนอ 62,522.24 บาท 62,522.24 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559
111 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01766/2560

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
112 1251 Comply EO Indicator 57,245.00 57,245.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01766/2560

จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 57,245.-บาท 57,245.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
113 ส าลัรองเฝือก 4 น้ิว 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01763/2560

จ านวน 200 ถุง ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
114 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 01774/2560

จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
115 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD,5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01764/2560

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
116 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01828/2560

จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559
117 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,032.20 99,039.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01837/2560

จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้  15/12/2559
118 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกบินในเลือด 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01886/2560

จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559
119 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01885/2560

จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559
120 ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง ขนาด 400 cc 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01883/2560

จ านวน 840 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559
121 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01879/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

122 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01878/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

123 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01877/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

124 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01876/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2560

125 K924 Spike Set 10,700.00 10,700.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01875/2560
จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท 10,700.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

126 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,176.00 82,176.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 01872/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,176.-บาท 82,176.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

127 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01902/2560
จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

128 TWO WAY (FINGERTIP) 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01946/2560
จ านวน 5,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

129 SUCTION TUBE NO.12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01947/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

130 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02050/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

131 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02054/2560
จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

132 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02135/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

133 อุปกรณ์กรองเช้ือโรคและให้ความชุ่มช่ืน 9,800.00 9,800.00 ตกลงราคา บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02123/2560
จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,800.-บาท 9,800.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

134 ถุงมือขนาดเล็ก S 99,932.00 99,932.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02124/2560
จ านวน 1,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,932.-บาท 99,932.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

135 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,682.00 77,682.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02125/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,682.-บาท 77,682.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
136 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD,5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02128/2560

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
137 1527C TRANSPORE 3M 4"X10YDS 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02128/2560

จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
138 เข็มฉีดยา เบอร์ 25จี x 1-1/2 น้ิว Disp 8,700.00 8,700.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02132/2560

จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 8,700.-บาท 8,700.-บาท ของผู้ใช้  26/12/2559
139 กระบอกฉีดยาอินซูลีน 100 ยู 1 มิล 27 1/2 น้ิว เข็มถอดได้27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02133/2560

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
140 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02122/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
141 Q SYTE LURE ACCESS SITE 50pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02113/2560

จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
142 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,090.00 86,090.00 ตกลงราคา บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 02153/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,090.-บาท 86,090.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
143 ถุงมือDisp. No.XS 28,552.00 28,552.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02208/2560

จ านวน 400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 28,552.-บาท 28,552.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559
144 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,387.50 17,387.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02228/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,387.50 บาท 17,387.50 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560
145 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02227/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559
146 วัสดุของใช้การแพทย์ 4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา บริษัท ไมยก๊อส จ ากัด บริษัท ไมยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02244/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,200.-บาท 4,200.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559
147 วัสดุของใช้การแพทย์ 13,020.00 13,020.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02251/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,020.-บาท 13,020.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559
148 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,900.00 21,900.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02263/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,900.-บาท 21,900.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,655.00 92,655.00 ตกลงราคา บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 01586/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,655.-บาท 92,655.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

150 ชุดผ่าตัดต้อกระจกพร้อมอุปกรณ์ผ่าตัด ชนิดใช้คร้ังเดียวท้ิง99,470.00 99,470.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01584/2560
จ านวน 35 ชุด ราคาท่ีเสนอ 99,470.-บาท 99,470.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

151 71-2623  PLATE,2.4 STERNALOCK 8"X1.3X1.016,626.00 16,626.00 ตกลงราคา บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 01582/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 16,626.-บาท 16,626.-บาท ของผู้ใช้  7/12/2559

152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,796.80 78,796.80 ตกลงราคา บริษัท ทรีท เมดิเซนซ์ จ ากัด บริษัท ทรีท เมดิเซนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01756/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,796.80 บาท 78,796.80 บาท ของผู้ใช้ 10/12/2559

153 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,639.86 89,639.86 ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01761/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,639.86 บาท 89,639.86 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

154 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,800.00 95,800.00 ตกลงราคา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01905/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,800.-บาท 95,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

155 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,800.00 97,800.00 ตกลงราคา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01903/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,800.-บาท 97,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

156 TITANIUM MICRO NEEDLE HOLDER STRAIGHT MULTI LOCK 235 MM LONG66,848.25 66,848.25 ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02000/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 66,848.25 บาท 66,848.25 บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

157 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02236/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.-บาท 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

158 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,500.00 48,500.00 ตกลงราคา บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก . ตามความต้องการ 02294/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,500.-บาท 48,500.-บาท ของผู้ใช้ 5/1/2560

159 EDWARDS PERICARDIAL PATCHES 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. ตามความต้องการ 02293/2560
จ านวน 8 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

160 CLEARVIEW BLOWER/MISTERKIT (22150) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02292/2560
จ านวน 40 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

161 2.0mm. Cortex Screw L.6 mm. (401.106) 96,810.00 96,810.00 ตกลงราคา หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 02291/2560
จ านวน 30 PC ราคาท่ีเสนอ 96,810.-บาท 96,810.-บาท ของผู้ใช้  30/12/2559

162 CRANIOTOME CUTTER 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02288/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้  30/12/2559
163 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,800.00 29,800.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. ตามความต้องการ 02286/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,800.-บาท 29,800.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559
164 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 02355/2560

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้  9/01/2560
165 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02352/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้  9/01/2560
166 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02351/2560

จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  9/01/2560
167 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02350/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  9/01/2560
168 SUCTION TUBE NO.12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ีเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02349/2560

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้  9/01/2560
169 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,980.00 28,980.00 ตกลงราคา บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จก. บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จก. ตามความต้องการ 02414/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,980.-บาท 28,980.-บาท ของผู้ใช้  10/01/2560
170 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02434/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  11/01/2560
171 SUCTION NO. 14 สีเขียวตอง 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02432/2560

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้  11/01/2560
172 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02431/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  11/01/2560
173 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า รุ่น VS10 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02427/2560

จ านวน 1,400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  11/01/2560
174 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิว เบอร์ 7.5 /118-75 96,000.40 96,000.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02509/2560

จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.40 บาท 96,000.40 บาท ของผู้ใช้  12/01/2560
175 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02507/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้  12/01/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

176 STETHOSCOPE 3M หัวแบน ของผู้ใหญ่ Classic II S.E.98,953.60 98,953.60 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02506/2560
จ านวน 34 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,953.60 บาท 98,953.60 บาท ของผู้ใช้  12/01/2560

177 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02505/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้  12/01/2560

178 STOMACH NO. 12 800.00 800.00 ตกลงราคา บริษัท พี.พีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จก. บริษัท พี.พีเอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 02517/2560
จ านวน 100 เส้น ราคาท่ีเสนอ 800.-บาท 800.-บาท ของผู้ใช้  13/01/2560

179 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 02562/2560
จ านวน 250 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้  13/01/2560

180 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,905.00 97,905.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02575/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,905.-บาท 97,905.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2560

181 O.R. GOWN REINFORCED L STERILIZED (GSMS-LS  STERLE-SMS SURGICAL GOWN SIZE L)100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02574/2560
จ านวน 1,000 ตัว ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2560

182 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02593/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2560

183 URGOSTART 10 x 10 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02596/2560
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2560

184 HIGH PERFORMANCE POLYSULFONE DIALYZER S.A 1.8 M215,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02600/2560
จ านวน 12 PCS ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2560

185 BLOOD LINE (MDT) 38,400.00 38,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02601/2560
จ านวน 480 ชุด ราคาท่ีเสนอ 38,400.-บาท 38,400.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2560

186 เส้ือกาวน์พลาสติก CPE lsolation gown 48,100.00 48,100.00 ตกลงราคา บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02627/2560
จ านวน 3,700 ชุด ราคาท่ีเสนอ 48,100.-บาท 48,100.-บาท ของผู้ใช้  17/01/2560

187 BLUGEL 15 g 10PC/BOX 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02619/2560
จ านวน 15 ชุด ราคาท่ีเสนอ 19,260.-บาท 19,260.-บาท ของผู้ใช้  17/01/2560

188 ผ้าพันยืดแบบมีกาว ขนาด 2.5 cm X 5m 13,910.00 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02625/2560
จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,910.-บาท 13,910.-บาท ของผู้ใช้  17/01/2560

189 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ M (ศรีตรังโกล์ฟ) 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 02623/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้  17/01/2560
190 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02622/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้  17/01/2560
191 ORANGE-SOL 450ML/BT 12,947.00 12,947.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02620/2560

จ านวน 11 BOTTLES ราคาท่ีเสนอ 12,947.-บาท 12,947.-บาท ของผู้ใช้  17/01/2560
192 แว่นตากันเอดส์ 1702 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ 02679/2560

จ านวน 100 อัน ราคาท่ีเสนอ 16,050.-บาท 16,050.-บาท ของผู้ใช้  18/01/2560
193 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02678/2560

จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  18/01/2560
194 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02677/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  18/01/2560
195 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02675/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  18/01/2560
196 1250 Comply Steam Indicator 13,696.00 13,696.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02674/2560

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,696.-บาท 13,696.-บาท ของผู้ใช้  18/01/2560
197 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 02685/2560

จ านวน 250 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้  18/01/2560
198 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02692/2560

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้  18/01/2560
199 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,750.00 21,750.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02771/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,750.-บาท 21,750.-บาท ของผู้ใช้  19/01/2560
200 SUCTION NO. 16 4,700.00 4,700.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02769/2560

จ านวน 2,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 4,700.-บาท 4,700.-บาท ของผู้ใช้  19/01/2560
201 เส้ือกาวน์พลาสติก CPE lsolation gown 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02798/2560

จ านวน 7,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้  20/01/2560
202 41382VF ATTEST SUPER RAPID 5 STEAM TEST94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02796/2560

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้  20/01/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

203 7" Smallbore Ext Set w/MicroClave Clamp Luer Slip ผู้ใหญ่80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02821/2560
จ านวน 2,000 Pcs. ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้  20/01/2560

204 N 66 A-CONNECTING TUBE 6 MM x 6 FT (SUCTION DISP)60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท 2บี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท 2บี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02823/2560
จ านวน 1,200 เส้น ราคาท่ีเสนอ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้  20/01/2560

205 AV Set online for 5008-R 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02838/2560
จ านวน 200 เส้น ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

206 Jelco IV. CATH No.24 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02836/2560
จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

207 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02824/2560
จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

208 Jelco IV. CATH No.16 7,750.00 7,750.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02834/2560
จ านวน 1,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 7,750.-บาท 7,750.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

209 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,725.00 18,725.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02892/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,725.-บาท 18,725.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

210 W1620T ETHILON 4-0 45 19 3/8 CIRCLE REVERSE CUTTING เอทธิลอน 4/0 45ซม. เข็ม 19 มม. ไพร์ม PS-2 (G667G  ETHILON SUTURE 18IN (45CM) 4-0 GRN)48,150.00 48,150.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02894/2560
จ านวน 50 โหล ราคาท่ีเสนอ 48,150.-บาท 48,150.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

211 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02895/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

212 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02911/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

213 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02897/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

214 วัสดุของใช้การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02900/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560

215 Jelco IV.Cath 22 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02931/2560
จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้  25/01/2560

216 1527C  TRANSPORE 3M 4"x10YDS 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02932/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้  25/01/2560
217 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02940/2560

จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้  25/01/2560
218 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02978/2560

จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้  26/01/2560
219 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02976/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  26/01/2560
220 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02975/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้  26/01/2560
221 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02974/2560

จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้  26/01/2560
222 Steri-Strip 1553 (3m) 14,552.00 14,552.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02973/2560

จ านวน 8 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 14,552.-บาท 14,552.-บาท ของผู้ใช้  26/01/2560
223 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03008/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  27/01/2560
224 EXTENSION 1200 MM. TOP 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 03006/2560

จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้  27/01/2560
225 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03005/2560

จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  27/01/2560
226 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03113/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  31/01/2560
227 วัสดุของใช้การแพทย์ 62,060.00 62,060.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก . บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ 03112/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,060.-บาท 62,060.-บาท ของผู้ใช้  31/01/2560
228  LOW PRESSURE CUFFED 8 - 12.0 BXI 8 LPC 3,599.99 3,599.99 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03111/2560

จ านวน 2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 3,599.99 บาท 3,599.99 บาท ของผู้ใช้  31/01/2560
229 วัสดุของใช้การแพทย์ 68,480.00 68,480.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03110/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,480.-บาท 68,480.-บาท ของผู้ใช้  31/01/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

230 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03149/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้  1/02/2560

231 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,073.00 79,073.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03150/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,073.-บาท 79,073.-บาท ของผู้ใช้  1/02/2560

232 ผ้าพันยืดแบบมีกาว ขนาด 7.5cm X 5m 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03151/2560
จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท 22,000.-บาท ของผู้ใช้  1/02/2560

233 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,688.00 19,688.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02357/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,688.-บาท 19,688.-บาท ของผู้ใช้  5/01/2560

234 เข็มแทงกระดูก B.I.G 74,000.00 74,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 02316/2560
จ านวน 20 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 74,000.-บาท 74,000.-บาท ของผู้ใช้  5/01/2560

235 Begraft Peripheral Graft System ขนาด 6.0x38mmx120cm85,000.00 85,000.00 ตกลงราคา บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก . ตามความต้องการ 02315/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 85,000.-บาท 85,000.-บาท ของผู้ใช้  5/01/2560

236 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,012.00 98,012.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) จก. บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02314/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,012.-บาท 98,012.-บาท ของผู้ใช้  5/01/2560

237 Viabahn 11mm. X 5cm. 120cm. Catheter 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02548/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 95,000.-บาท 95,000.-บาท ของผู้ใช้  26/01/2560

238 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,900.00 23,900.00 ตกลงราคา บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02768/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,900.-บาท 23,900.-บาท ของผู้ใช้  19/01/2560

239 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,360.00 99,360.00 ตกลงราคา บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02766/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,360.-บาท 99,360.-บาท ของผู้ใช้  19/01/2560

240 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,500.00 88,500.00 ตกลงราคา บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก . ตามความต้องการ 02760/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,500.-บาท 88,500.-บาท ของผู้ใช้  19/01/2560

241 ART. AORTA FORCEPS, WYLIE, 23 CM 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 02759/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 99,990.-บาท 99,990.-บาท ของผู้ใช้  19/01/2560

242 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,160.00 56,160.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นเค เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ็นเค เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02784/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,160.-บาท 56,160.-บาท ของผู้ใช้  20/01/2560

243 UNI CONT 30 ML.PDT LABEL 400/CS 16,852.50 16,852.50 ตกลงราคา บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้าท์ จก. บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้าท์ จก. ตามความต้องการ 02794/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 16,852.50 บาท 16,852.50 บาท ของผู้ใช้  20/01/2560
244 CATHETER CONNECTOR,3-WAY,ALL MALE 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02833/2560

จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 19,260.-บาท 19,260.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560
245 แผ่นรองป๊ัมหัวใจ (CPR) 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา บริษัท บอลส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บริษัท บอลส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ 02839/2560

จ านวน 1 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560
246 เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอล (วางพ้ืน) 1,600.00 1,600.00 ตกลงราคา บริษัท บอลส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บริษัท บอลส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ 02835/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 1,600.-บาท 1,600.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560
247 ET SHEATH (NEW) 2,140.00 2,140.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02905/2560

จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 2,140.-บาท 2,140.-บาท ของผู้ใช้  24/01/2560
248 SUCTION  TUBE NO. 12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03186/2560

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้  3/02/2560
249 EXTENSION 1200 MM. TOP 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 03189/2560

จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้  3/02/2560
250 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03191/2560

จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  3/02/2560
251 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03192/2560

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้  3/02/2560
252 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,168.00 88,168.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 03226/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,168.-บาท 88,168.-บาท ของผู้ใช้  3/02/2560
253 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03267/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้  6/02/2560
254 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03271/2560

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้  6/02/2560
255 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 03304/2560

จ านวน 250 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้  7/02/2560
256 118-80 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิวเบอร์ 8.0 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03302/2560

จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้  7/02/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

257 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 16EA/BOX94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03303/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้  7/02/2560

258 เส้ือกาวน์พลาสติก CPE lsolation gown 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 03386/2560
จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท 6,500.-บาท ของผู้ใช้  9/02/2560

259 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03387/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้  9/02/2560

260 EXTENSION 1200 MM. TOP 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 03393/2560
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้  9/02/2560

261 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03437/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

262 อุปกรณ์กรองเช้ือโรคและให้ความชุ่มช้ืน 58,800.00 58,800.00 ตกลงราคา บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. ตามความต้องการ 03436/2560
จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 58,800.-บาท 58,800.-บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

263 ถุงพลาสติกใสส าหรับตวงเลือด ขนาด 25"x35" รูปทรงกรวย85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา เอส เอ โมเดิร์นไลน์ เอส เอ โมเดิร์นไลน์ ตามความต้องการ 03435/2560
จ านวน 2,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

264 HIGH PERFORMANCE POLYSULFONE DIALYZER S.A 1.8 M245,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 03432/2560
จ านวน 36 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

265 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 03431/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

266 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03429/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

267 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 03488/2560
จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้  14/02/2560

268 SYRINGE 20 CC. DISP 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03485/2560
จ านวน 600 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้  14/02/2560

269 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03483/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  14/02/2560

270 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03489/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  14/02/2560
271 ถุงมือขนาดเล็ก S 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03528/2560

จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้  14/02/2560
272 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03542/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 15/02/2560
273 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03545/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 15/02/2560
274 ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง ขนาด 400 cc 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03552/2560

จ านวน 840 ขวด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 15/02/2560
275 BLOOD LINE (MDT) สายส่งเลือด 80,640.00 80,640.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 03554/2560

จ านวน 1,008 ชุด ราคาท่ีเสนอ 80,640.-บาท 80,640.-บาท ของผู้ใช้ 15/02/2560
276 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03560/2560

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 16/02/2560
277 ถุงมือขนาดเล็ก S 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03566/2560

จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้ 16/02/2560
278 ถุงมือขนาดกลาง M 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03604/2560

จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้ 16/02/2560
279 SYRINGE 50 CC. DISP. IRRIGATE 5,015.00 5,015.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03602/2560

จ านวน 17 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 5,015.-บาท 5,015.-บาท ของผู้ใช้ 16/02/2560
280 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03603/2560

จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/02/2560
281 Red dot No.2560 45,742.50 45,742.50 ตกลงราคา บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 03599/2560

จ านวน 150 ซอง ราคาท่ีเสนอ 45,742.50 บาท 45,742.50 บาท ของผู้ใช้ 16/02/2560
282 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03646/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 17/02/2560
283 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03642/256

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/02/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

284 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03643/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 17/02/2560

285 2238 RED DOT.AD.SOFT CLOTH 26,322.00 26,322.00 ตกลงราคา บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 03644/2560
จ านวน 60 BAG ราคาท่ีเสนอ 26,322.-บาท 26,322.-บาท ของผู้ใช้ 17/02/2560

286 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03645/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 17/02/2560

287 หูฟังทางการแพทย์ รุ่น CLASSIC 3 11,556.00 11,556.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03647/2560
จ านวน 3 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 11,556.-บาท 11,556.-บาท ของผู้ใช้ 17/02/2560

288 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03641/2560
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/02/2560

289 ชุดคลุมผ่าตัดชนิดใช้คร้ังเดียวท้ิง 32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 03677/2560
จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 20/02/2560

290 ถุงมือขนาดใหญ่ L 38,425.00 38,425.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03675/2560
จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,425.-บาท 38,425.-บาท ของผู้ใช้ 20/02/2560

291 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,625.00 93,625.00 ตกลงราคา บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 03676/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.-บาท 93,625.-บาท ของผู้ใช้ 20/02/2560

292 หมวกกระดาษ (สีเหลือง) 6,200.00 6,200.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 03674/2560
จ านวน 10,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 6,200.-บาท 6,200.-บาท ของผู้ใช้ 20/02/2560

293 ถุงพลาสติกใสส าหรับตวงเลือด ขนาด 25"x35" รูปทรงกรวย42,800.00 42,800.00 ตกลงราคา เอส เอ โมเดิร์นไลน์ เอส เอ โมเดิร์นไลน์ ตามความต้องการ 03673/2560
จ านวน 1,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท 42,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/02/2560

294 TEGADERM 1623 W 29,532.00 29,532.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03672/2560
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 29,532.-บาท 29,532.-บาท ของผู้ใช้ 20/02/2560

295 แว่นตากันเอดส์ 1702 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ 03671/2560
จ านวน 100 อัน ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/02/2560

296 ถุงมือขนาดเล็ก S 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03742/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้ 21/02/2560

297 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03743/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 21/02/2560
298 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า รุ่น VS10 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03740/2560

จ านวน 1,400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 21/02/2560
299 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03741/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/02/2560
300 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03811/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 22/02/2560
301 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03810/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 22/02/2560
302 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03924/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/02/2560
303 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 03921/2560

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 27/02/2560
304 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,600.00 5,600.00 ตกลงราคา บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 03915/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,600.-บาท 5,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/02/2560
305 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิว เบอร์ 7.5 /118-75 96,000.40 96,000.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03919/2560

จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.40 บาท 96,000.40 บาท ของผู้ใช้ 27/02/2560
306 3582 Tegaderm 5 x 7 cm. 93,988.80 93,988.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03929/2560

จ านวน 72 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 93,988.80 บาท 93,988.80 บาท ของผู้ใช้ 27/02/2560
307 ถุงช่วยหายใจชนิดมือบีบ 4,760.00 4,760.00 ตกลงราคา บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด ตามความต้องการ 03562/2560

จ านวน 14 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 4,760.-บาท 4,760.-บาท ของผู้ใช้ 16/02/2560
308 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04023/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 1/03/2560
309 ชุดอุปกรณ์เปล่ียนแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. ตามความต้องการ 04021/2560

จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/03/2560
310 ถุงมือขนาดเล็ก S 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04025/2560

จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้ 1/03/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

311 เส้ือกาวน์พลาสติก CPE lsolation gown 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 04026/2560
จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท 6,500.-บาท ของผู้ใช้ 1/03/2560

312 ถุงมือขนาดเล็ก S 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04111/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

313 Disposable Extension Tube 1200mm. "TOP" 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 04110/2560
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

314 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04108/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

315 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04107/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

316 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04105/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

317 วัสดุของใช้การแพทย์ 52,323.00 52,323.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04115/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,323.-บาท 52,323.-บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

318 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04103/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

319 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04102/2560
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 8/03/2560

320 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04231/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 10/03/2560

321 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04233/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 10/03/2560

322 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04232/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/03/2560

323 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04230/2560
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/03/2560

324 ถุงมือขนาดเล็ก S 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04228/2560
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จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้ 10/03/2560
325 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04258/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 13/03/2560
326 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด38,520.00 38,520.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04257/2560

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท 38,520.-บาท ของผู้ใช้ 13/03/2560
327 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04255/2560

จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 13/03/2560
328 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,994.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04254/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 13/03/2560
329 Jelco IV.Cath 22 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04310/2560

จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/03/2560
330 Jelco IV.Cath 20 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04309/2560

จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/03/2560
331 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04301/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 14/03/2560
332 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04295/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 14/03/2560
333 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 04299/2560

จ านวน 190 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 14/03/2560
334 หมวกกระดาษสีเขียว 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 04365/2560

จ านวน 20,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/03/2560
335 ผ้าห่อเคร่ืองมือแพทย์ขนาด 90x90 ซม. สีฟ้า 2,125.00 2,125.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 04366/2560

จ านวน 250 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 2,125.-บาท 2,125.-บาท ของผู้ใช้ 15/03/2560
336 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04367/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้ 15/03/2560
337 SYRINGE 50 CC. DISP. 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04397/2560

จ านวน 10,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/03/2560
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338 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04396/2560
จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 16/03/2560

339 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04398/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/03/2560

340 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04400/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 16/03/2560

341 ผ้าพันยืดแบบมีกาว ขนาด 7.5 cm X 5m 11,770.00 11,770.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04401/2560
จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 11,770.-บาท 11,770.-บาท ของผู้ใช้ 16/03/2560

342 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ S  (ศรีตรังโกล์ฟ) 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 04440/2560
จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/03/2560

343 Jelco IV.Cath No. 18 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04441/2560
จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/03/2560

344 ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง ขนาด 400 cc 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04439/2560
จ านวน 840 ขวด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 17/03/2560

345 กระบอกฉีดยาอินซูลีน 100 ยู 1 มิล 27 1/2 น้ิว เข็มถอดได้27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04438/2560
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 17/03/2560

346 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04436/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/03/2560

347 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04435/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 17/03/2560

348 SUCTION  TUBE NO. 12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04480/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 20/03/2560

349 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04484/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 20/03/2560

350 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04482/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 20/03/2560

351 1298 RAPID ATTEST EQ TEST [25 Pack/Box] 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04481/2560
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 20/03/2560
352 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04479/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 20/03/2560
353 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง # M 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04478/2560

จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/03/2560
354 1657R TEGADERM CHG, 8.5 CM 11.5 CM 71,904.00 71,904.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04520/2560

จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 71,904.-บาท 71,904.-บาท ของผู้ใช้ 21/03/2560
355 วัสดุของใช้การแพทย์ 58,422.00 58,422.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04523/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,422.-บาท 58,422.-บาท ของผู้ใช้ 21/03/2560
356 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04526/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 21/03/2560
357 19676  Extension Tube 48/1.1-2.1 [25'pc.]26,964.00 26,964.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04524/2560

จ านวน 1,400 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 26,964.-บาท 26,964.-บาท ของผู้ใช้ 21/03/2560
358 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 16EA/BOX94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04531/2560

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 21/03/2560
359 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04528/2560

จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/03/2560
360 ถุงมือขนาดกลาง M 92,220.00 92,220.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04616/2560

จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,220.-บาท 92,220.-บาท ของผู้ใช้ 22/03/2560
361 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 04615/2560

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 22/03/2560
362 1298 RAPID ATTEST EQ TEST [25 Pack/Box] 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04613/2560

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 22/03/2560
363 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04612/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 22/03/2560
364 Extension Tube 6/1.1-2.2**[25' Pc.] 15,408.00 15,408.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04608/2560

จ านวน 1,200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 15,408.-บาท 15,408.-บาท ของผู้ใช้ 22/03/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

365 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,715.00 79,715.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04595/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,715.-บาท 79,715.-บาท ของผู้ใช้ 22/03/2560

366 หน้ากากอนามัยคาร์บอน 4 ช้ันคล้องหู 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 04607/2560
จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/03/2560

367 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 16EA/BOX94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04635/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 23/03/2560

368 EXTENSION 1200 MM. TOP 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 04634/2560
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/03/2560

369 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04637/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 23/03/2560

370 7"Smallbore Ext Set w/MicroClave Clamp Luer Slip ผู้ใหญ่80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04638/2560
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/03/2560

371 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ M (ศรีตรังโกล์ฟ) 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 04689/2560
จ านวน 300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/03/2560

372 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04686/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 24/03/2560

373 3 WAY STOPCOCK 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 04710/2560
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 24/03/2560

374 URGOSTART 10 x 10 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04731/2560
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/03/2560

375 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04730/2560
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/03/2560

376 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04729/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/03/2560

377 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 04789/2560
จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 28/03/2560

378 W21401 เมอร์ซิลค์ สีด า 0  13x60. ซม. 33,640.80 33,640.80 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04788/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 30 โหล ราคาท่ีเสนอ 33,640.80 บาท 33,640.80 บาท ของผู้ใช้ 28/03/2560
379 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04815/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 29/03/2560
380 BLURIBBON 10 X 10 CM (10PC/BOX) 77,040.00 77,040.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04816/2560

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 29/03/2560
381 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,894.00 25,894.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04234/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,894.-บาท 25,894.-บาท ของผู้ใช้ 10/03/2560
382 ถุงช่วยหายใจชนิดมือบีบ 64,600.00 64,600.00 ตกลงราคา บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด ตามความต้องการ 04259/2560

จ านวน 190 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 64,600.-บาท 64,600.-บาท ของผู้ใช้ 13/03/2560
383 ELECTRODE LEAD BR-903,3 ELECTRODES, CILP,IEC25,200.00 25,200.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) ตามความต้องการ 04641/2560

จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอ 25,200.-บาท 25,200.-บาท ของผู้ใช้ 23/03/2560
384 CUFF CLOTH 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04702/2560

จ านวน 5 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท 7,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/03/2560
385 ผ้ารองแขนส าหรับเคร่ืองวัดความดัน Omron HBP-902015,729.00 15,729.00 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 04697/2560

จ านวน 20 ผืน ราคาท่ีเสนอ 15,729.-บาท 15,729.-บาท ของผู้ใช้ 24/03/2560
386 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 04935/2560

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้  5/04/2560
387 N 66 A-CONNECTING TUBE 6 MM x 6 FT 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท 2บี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท 2บี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04936/2560

 จ านวน 2,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้  5/04/2560
388 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04937/2560

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้  5/04/2560
389 SUCTION  TUBE NO. 12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04938/2560

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้  5/04/2560
390 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04952/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  7/04/2560
391 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04951/2560

จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้  7/04/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

392 118-70 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิว เบอร์ 7.0 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ  04991/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้  10/04/2560

393 BLOOD LINE (MDT) 86,400.00 86,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04992/2560
จ านวน 1,080 ชุด ราคาท่ีเสนอ 86,400.-บาท 86,400.-บาท ของผู้ใช้  10/04/2560

394 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04995/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้  10/04/2560

395 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04994/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  10/04/2560

396 BOWIE-DICK PLUS TEST 97,905.00 97,905.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04993/2560
จ านวน 300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,905.-บาท 97,905.-บาท ของผู้ใช้  10/04/2560

397 หมวกผ่าตัดสีขาว(แบบจีบ) 3,750.00 3,750.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 05170/2560
จ านวน 5,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 3,750.-บาท 3,750.-บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

398 ถุงมือขนาดกลาง M 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05175/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

399 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง # M (ซาโตร่ี) 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05173/2560
จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

400 หมวกกระดาษสีเขียว 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 05171/2560
จ านวน 20,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

401 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 05179/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

402 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05178/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

403 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05180/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

404 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05181/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  21/04/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

405 หมวกกระดาษ (สีเหลือง) 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 05233/2560
จ านวน 20,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

406 เข็มเจาะปลายน้ิวขนาด 23 G 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05230/2560
จ านวน 20,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 38,000.-บาท 38,000.-บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

407 118-80 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิวเบอร์ 8.0 96,000.40 96,000.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05229/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.40 บาท 96,000.40 บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

408 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05221/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

409 วัสดุของใช้การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05224/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

410 หมวกกระดาษ (สีฟ้า) 12,400.00 12,400.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 05225/2560
จ านวน 20,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 12,400.-บาท 12,400.-บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

411 Connecting non sterile tubing  (N6100S) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05245/2560
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้  5/05/2560

412 ผ้าพันยืดแบบมีกาว ขนาด 7.5 cm X 5m 23,540.00 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05310/2560
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 23,540.-บาท 23,540.-บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

413 วัสดุของใช้การแพทย์ 26,750.00 26,750.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05306/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,750.-บาท 26,750.-บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

414 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,362.24 75,362.24 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05301/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,362.24 บาท 75,362.24 บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

415 TWO WAY (FINGERTIP) 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05299/2560
จ านวน 5,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

416 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05429/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้  27/04/2560

417 ถุงมือยาง ไนไตร [Nitrile] NO. S 79,180.00 79,180.00 ตกลงราคา บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 05479/2560
จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 79,180.-บาท 79,180.-บาท ของผู้ใช้ 1/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

418 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 8 11,300.00 11,300.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05478/2560
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 11,300.-บาท 11,300.-บาท ของผู้ใช้ 1/05/2560

419 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05474/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 1/05/2560

420 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05475/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 1/05/2560

421 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05475/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/05/2560

422 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 04939/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 5/04/2560

423 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 04996/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 10/04/2560

424 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05312/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 25/04/2560

425 PAPER, ECG, CHART PAPER, Z-FOLD MAC400 (กระดาษ EKG เคร่ืองแม็ค 600)4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ปท.) จ ากัด บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04960/2560
จ านวน 20 พับ ราคาท่ีเสนอ 4,200.-บาท 4,200.-บาท ของผู้ใช้ 7/04/2560

426 BONE INJECTION GUN เด็ก 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 04957/2560
จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 37,000.-บาท 37,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/04/2560

427 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. ตามความต้องการ 04954/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/04/2560

428 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,284.50 14,284.50 ตกลงราคา บริษัท ไอออพทัลมิค แอนด์ ออปติก บริษัท ไอออพทัลมิค แอนด์ ออปติก ตามความต้องการ 04953/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,284.50 บาท 14,284.50 บาท ของผู้ใช้ 7/04/2560

429 ชุดปืนยิงริดสีดวงทวานพร้อม Allist Forceps ขนาด 15 ซม. 15,600.00 15,600.00 ตกลงราคา บริษัท โอลีฟอุปกรณ์ทางการแพทย์ จก. บริษัท โอลีฟอุปกรณ์ทางการแพทย์ จก. ตามความต้องการ 05242/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอ 15,600.-บาท 15,600.-บาท ของผู้ใช้ 24/04/2560

430 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,680.36 90,680.36 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05693/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,680.36 บาท 90,680.36 บาท ของผู้ใช้ 8/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

431 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า รุ่น VS10 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05688/2560
จ านวน 1,400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 8/05/2560

432 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05750/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 9/05/2560

433 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05751/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 9/05/2560

434 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด38,500.00 38,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05817/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,500.-บาท 38,500.-บาท ของผู้ใช้ 11/05/2560

435 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05818/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 11/05/2560

436 เข็มฉีดยาใช้คร้ังเดียว 27x1" 217.50 217.50 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 05819/2560
จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 217.50 บาท 217.50 บาท ของผู้ใช้ 11/05/2560

437 ชุดอุปกรณ์เปล่ียนแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.)  จก. ตามความต้องการ 05839/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/05/2560

438 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05836/2560
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/05/2560

439 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05837/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/05/2560

440 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05838/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/05/2560

441 SYRINGE 0.50cc INSULIN 29G x 1/2'' 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05844/2560
จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 16/05/2560

442 ถุงมือขนาดกลาง M 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05842/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 16/05/2560

443 SUCTION NO. 14 สีเขียวตอง 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05841/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 16/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

444 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05893/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/05/2560

445 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05890/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/05/2560

446 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05889/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 17/05/2560

447 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05894/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 17/05/2560

448 แว่นตากันเอดส์ 1702 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ 05930/2560
จ านวน 100 อัน ราคาท่ีเสนอ 16,050.-บาท 16,050.-บาท ของผู้ใช้ 18/05/2560

449 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05931/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 18/05/2560

450 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05932/2560
จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 18/05/2560

451 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,110.00 78,110.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06021/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,110.-บาท 78,110.-บาท ของผู้ใช้ 22/05/2560

452 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06022/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 22/05/2560

453 Jelco IV.Cath 22 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06024/2560
จ านวน 12,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/05/2560

454 ORANGE-SOL 450ML/BT 11,770.00 11,770.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06025/2560
จ านวน 10 ขวด ราคาท่ีเสนอ 11,770.-บาท 11,770.-บาท ของผู้ใช้ 22/05/2560

455 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06080/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560

456 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06078/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

457 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06079/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560

458 TWO WAY (FINGERTIP) 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06077/2560
จ านวน 5,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560

459 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,090.00 93,090.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06081/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,090.-บาท 93,090.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560

460 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 06076/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560

461 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06118/2560
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 24/05/2560

462 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06119/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 24/05/2560

463 วัสดุของใช้การแพทย์ 46,949.40 46,949.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06121/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,949.40 บาท 46,949.40 บาท ของผู้ใช้ 24/05/2560

464 เข็มเจาะปลายน้ิวขนาด 23 G 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06117/2560
จ านวน 20,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 38,000.-บาท 38,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/05/2560

465 Button Hole Needle (BH 7016) SR 4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06123/2560
จ านวน 300 ชุด ราคาท่ีเสนอ 4,200.-บาท 4,200.-บาท ของผู้ใช้ 24/05/2560

468 ชุดคลุมผ่าตัดชนิดใช้คร้ังเดียวท้ิง 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 06139/2560
จ านวน 300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 16,050.-บาท 16,050.-บาท ของผู้ใช้ 25/05/2560

469 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06138/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 25/05/2560

470 1298 RAPID ATTEST EQ TEST [25 Pack/Box] 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06151/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 25/05/2560

471 HIGH PERFORMANCE POLYSULFONE DIALYZER S.A 1.8 M215,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 06149/2560
จ านวน 12 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

472 Jelco IV.Cath 20 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06221/2560
จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

473 หมวกกระดาษสีขาว (NURSE CAP 19") แบบกลม 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 06210/2560
จ านวน 10,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 16,000.-บาท 16,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

474 INFUSION SET TYPE -200 6,250.00 6,250.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็มมีเน้นท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เอ็มมีเน้นท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 06209/2560
จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 6,250.-บาท 6,250.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

475 Steri Gage Steam Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06208/2560
จ านวน 47 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

476 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06205/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

477 ถุงร้อนเย็นอเนกประสงค์ 1570 5,617.50 5,617.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06206/2560
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 5,617.50 บาท 5,617.50 บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

478 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06212/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

479 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06204/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

480 Connecting non sterile tubing  (N6100S) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06202/2560
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

481 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06201/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/05/2560

482 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 16EA/BOX94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06310/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 30/05/2560

483 อุปกรณ์กรองเช้ือโรคและให้ความชุ่มช้ืน 58,800.00 58,800.00 ตกลงราคา บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. ตามความต้องการ 06315/2560
จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 58,800.-บาท 58,800.-บาท ของผู้ใช้ 30/05/2560

484 TWO WAY (FINGERTIP) 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06306/2560
จ านวน 5,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

485 MEPILEX BORDER SACRUM 18X18CM 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06322/2560
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 30/05/2560

486 Connecting non sterile tubing  (N6100S) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06386/2560
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/05/2560

487 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06387/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 31/05/2560

488 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06388/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 31/05/2560

489 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,575.00 19,575.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 06390/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,575.-บาท 19,575.-บาท ของผู้ใช้ 31/05/2560

490 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 6 56,500.00 56,500.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06391/2560
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 56,500.-บาท 56,500.-บาท ของผู้ใช้ 31/05/2560

491 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06389/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 31/05/2560

492 เข็มเจาะปลายน้ิวขนาด 23 G 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06419/2560
จ านวน 20,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 38,000.-บาท 38,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/06/2560

493 STOMACH TUBE NO.16 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06424/2560
จ านวน 5,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 1/06/2560

494 STOMACH TUBE NO.18 10,272.00 10,272.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06427/2560
จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 10,272.-บาท 10,272.-บาท ของผู้ใช้ 1/06/2560

495 K924 Spike Set (สายต่อให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย)53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06429/2560
จ านวน 500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 1/06/2560

496 AV Set online for 5008-R 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06422/2560
จ านวน 200 เส้น ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/06/2560

497 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06421/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

498 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05620/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 5/05/2560

499 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 7 79,500.00 79,500.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05621/2560
จ านวน 10,000 คู่ ราคาท่ีเสนอ 79,500.-บาท 79,500.-บาท ของผู้ใช้ 5/05/2560

500 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05698/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 8/05/2560

501 ถุงมือ Sterile No.6.5 มีขอบ 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05702/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 8/05/2560

502 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,688.00 19,688.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05897/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,688.-บาท 19,688.-บาท ของผู้ใช้ 17/05/2560

503 ถุงมือ Sterile No.6.5 มีขอบ 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05896/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 17/05/2560

504 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05895/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 17/05/2560

505 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 7 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05933/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 18/05/2560

506 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05934/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 18/05/2560

507 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06074/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,400.-บาท 90,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560

508 สายรัดหน้ากาก ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ 1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) ตามความต้องการ 06075/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,800.-บาท 1,800.-บาท ของผู้ใช้ 5/05/2560

509 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. ตามความต้องการ 05617/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/05/2560

510 อุปกรณ์อ่านค่าอัดแน่นเม็ดเลือดแดง 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 06072/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 2,800.-บาท 2,800.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

511 อุปกรณ์ป้องกันการปนเป้ือน ประกอบด้วย (หมวกคลุมผม (ตัวหนอน) และถุงสวมรองเท้า พลาสติก PE หนา 0.5 มิล)4,494.00 4,494.00 ตกลงราคา บริษัท ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06137/2560
จ านวน 1,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 4,494.-บาท 4,494.-บาท ของผู้ใช้ 25/05/2560

512 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06461/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 5/06/2560

513 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06460/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 5/06/2560

514 วัสดุของใช้การแพทย์ 29,532.00 29,532.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06487/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,532.-บาท 29,532.-บาท ของผู้ใช้ 5/06/2560

515 SUCTION TUBE NO.12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06567/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

516 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06568/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

517 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06570/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

518 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06571/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

519 กระบอกฉีดยาอินซูลีน 100 ยู 1 มิล 27 1/2 น้ิว เข็มถอดได้27,800.00 27,800.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06569/2560
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,800.-บาท 27,800.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

520 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิว เบอร์ 7.5 /118-75 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06575/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

521 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06573/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

522 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06594/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 8/06/2560

523 SYRINGE 20 CC. DISP 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06610/2560
จ านวน 600 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 8/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

524 Jelco IV.Cath 22 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06614/2560
จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/06/2560

525 EXTENSION TUBE 12'' NN-ET NIPRO 3010 23,968.00 23,968.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 06678/2560
จ านวน 80 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 23,968.-บาท 23,968.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

526 Jelco IV.Cath 24 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06677/2560
จ านวน 12,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

527 BLOOD LINE (MDT) 86,400.00 86,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 06670/2560
จ านวน 1,080 ชุด ราคาท่ีเสนอ 86,400.-บาท 86,400.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

528 7"Smallbore Ext Set w/MicroClave Clamp Luer Slip ผู้ใหญ่80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06674/2560
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

529 HIGH PERFORMANCE POLYSULFONE DIALYZER S.A 1.8 M230,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 06671/2560
จ านวน 24 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

530 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06676/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

531 ถุงมือยางไนไตร [Nitrile] NO. M 59,385.00 59,385.00 ตกลงราคา บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 06749/2560
จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 59,385.-บาท 59,385.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

532 SYRINGE 0.50cc INSULIN 29G x 1/2'' 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06750/2560
จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560

533 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06751/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560

534 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06752/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560

535 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06735/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560

536 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06754/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

537 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 06755/2560
จ านวน 250 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560

538 วัสดุของใช้การแพทย์ 31,050.00 31,050.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 06839/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,050.-บาท 31,050.-บาท ของผู้ใช้ 16/06/2560

539 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06840/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 16/06/2560

540 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 06907/2560
จ านวน 250 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 19/06/2560

541 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06906/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 19/06/2560

542 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06925/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 20/06/2560

543 BOWIE-DICK PLUS TEST 29,371.50 29,371.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06921/2560
จ านวน 90 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 29,371.50 บาท 29,371.50 บาท ของผู้ใช้ 20/06/2560

544 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06922/2560
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 20/06/2560

545 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06924/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 20/06/2560

546 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06923/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 20/06/2560

547 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07008/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 21/06/2560

548 Transfer Bag 300 CC 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07006/2560
จ านวน 400 ใบ ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผู้ใช้ 21/06/2560

549 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07005/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 21/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

550 LOW PRESSURE CUFFED 8 - 12.0 BXI 8 LPC 10,799.98 10,799.98 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07062/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 10,799.98 บาท 10,799.98 บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

551 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 07061/2560
จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

552 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 7 98,875.00 98,875.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 07060/2560
จ านวน 175 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,875.-บาท 98,875.-บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

553 แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด38,520.00 38,520.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07059/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท 38,520.-บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

554 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07058/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

555 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07050/2560
จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

556 SUCTION NO. 14 สีเขียวตอง 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07053/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

557 Jelco IV.Cath 20 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07051/2560
จ านวน 12,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/06/2560

558 วัสดุของใช้การแพทย์ 1,819.00 1,819.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07090/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,819.-บาท 1,819.-บาท ของผู้ใช้ 23/06/2560

559 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07085/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 23/06/2560

560 URGOSTART 10 x 10 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07086/2560
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 23/06/2560

561 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07128/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/06/2560

562 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07126/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 26/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

563 เข็ม SPINOCAN 0.41x88 MM(G 27x3 1/2 น้ิว)95,872.00 95,872.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07127/2560
จ านวน 1,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 95,872.-บาท 95,872.-บาท ของผู้ใช้ 26/06/2560

564 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07160/2560
จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

565 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07161/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

566 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07162/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

567 1660R  TEGADERM 7 cm. x 8.5 cm. 26,215.00 26,215.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07168/2560
จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 26,215.-บาท 26,215.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

568 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.00 98,996.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07179/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.-บาท 98,996.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

569 1658R  TEGADERM CHG,10 cm. x 12 cm. 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07180/2560
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

570 แถบตรวจปัสสาวะชนิด 2 แถบ 3,600.00 3,600.00 ตกลงราคา บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 07181/2560
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 3,600.-บาท 3,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

571 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07183/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

572 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07209/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 28/06/2560

573 3584 Tegaderm 6 x 10 cm. 87,205.00 87,205.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07208/2560
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,205.-บาท 87,205.-บาท ของผู้ใช้ 28/06/2560

574 MEPILEX BORDER 15X15CM 69,015.00 69,015.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07234/2560
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 69,015.-บาท 69,015.-บาท ของผู้ใช้ 28/06/2560

575 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07278/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 29/06/2560
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และรำคำท่ีเสนอ

576 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,744.00 84,744.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07279/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,744.-บาท 84,744.-บาท ของผู้ใช้ 29/06/2560

577 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07277/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 29/06/2560

578 เส้ือกาวน์พลาสติก CPE lsolation gown 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 07307/2560
จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท 6,500.-บาท ของผู้ใช้ 30/06/2560

579 3582 Tegaderm 5 x 7 cm. 93,988.80 93,988.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07308/2560
จ านวน 72 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 93,988.80 บาท 93,988.80 บาท ของผู้ใช้ 30/06/2560

580 ผ้าพันยืดแบบมีกาว ขนาด 2.5 cm X 5m 13,910.00 13,910.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07309/2560
จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,910.-บาท 13,910.-บาท ของผู้ใช้ 30/06/2560

581 ชุดให้น้ าเกลือเบอร์ 21 LPV 213 PEDIATRIC SCALP VEIN2,354.00 2,354.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 07311/2560
จ านวน 8 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 2,354.-บาท 2,354.-บาท ของผู้ใช้ 30/06/2560

582 เข็มเจาะปลายน้ิวขนาด 23 G 76,184.00 76,184.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07352/2560
จ านวน 40,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 76,184.-บาท 76,184.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

583 Jelco IV.Cath 22 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07351/2560
จ านวน 12,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

584 Connecting non sterile tubing  (N6100S) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07348/2560
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

585 ถุงมือขนาดกลาง M 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07347/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

586 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07346/2560
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

587 SYRINGE 50 CC. DISP. 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07345/2560
จ านวน 10,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

588 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 7 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06462/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 5/06/2560
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589 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06574/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,400.-บาท 90,400.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

590 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 7 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06667/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 7/06/2560

591 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06669/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 12/06/2560

592 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06756/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560

593 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 7 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06841/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 16/06/2560

594 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06844/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 16/06/2560

595 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 7 99,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 06926/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 20/06/2560

596 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 7 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 07087/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 23/06/2560

597 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 7 99,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 07163/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 27/06/2560

598 ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเช้ือ Maxitex เบอร์ 6.5 96,050.00 96,050.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 07210/2560
จ านวน 8,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 96,050.-บาท 96,050.-บาท ของผู้ใช้ 28/06/2560

599 ถุงบีบเลือดและสารละลาย 11,400.00 11,400.00 ตกลงราคา บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06464/2560
จ านวน 3 ถุง ราคาท่ีเสนอ 11,400.-บาท 11,400.-บาท ของผู้ใช้ 5/06/2560

600 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,008.50 7,008.50 ตกลงราคา บริษัท ไอออพทัลมิค แอนด์ ออปติก บริษัท ไอออพทัลมิค แอนด์ ออปติก ตามความต้องการ 06465/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,008.50 บาท 7,008.50 บาท ของผู้ใช้ 5/06/2560

601 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. ตามความต้องการ 06463/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

602 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จก. ตามความต้องการ 06598/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/06/2560

603 เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอล (วางพ้ืน) 1,600.00 1,600.00 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ 06596/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 1,600.-บาท 1,600.-บาท ของผู้ใช้ 8/06/2560

604 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07071/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,000.-บาท 55,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/06/2560

605 เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอล (วางพ้ืน) 1,326.80 1,326.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07211/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 1,326.80 บาท 1,326.80 บาท ของผู้ใช้ 28/06/2560

606 ตัวดักน้ าและกรอกแบคทีเรีย 99,750.00 99,750.00 ตกลงราคา บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จก. บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จก. ตามความต้องการ 07276/2560
จ านวน 285 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 99,750.-บาท 99,750.-บาท ของผู้ใช้ 29/06/2560

607 SUCTION NO. 14 สีเขียวตอง 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07343/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 27/07/2560

608 SUCTION TUBE NO.10 3,525.00 3,525.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07359/2560
จ านวน 1,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 3,525.-บาท 3,525.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

609 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07360/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 4/07/2560

610 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07378/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 5/07/2560

611 3 WAY STOPCOCK [1 MALE LOCK] NIPRO 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 07386/2560
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 5/07/2560

612 STETHOSCOPE 3M หัวแบน ของผู้ใหญ่ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07379/2560
จ านวน 25 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 5/07/2560

613 1527C  TRANSPORE 3M 4"x10YDS 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07380/2560
จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 5/07/2560

614 R12702-S  PROBE COVER FOR RI-THERMO 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 07381/2560
จ านวน 200 แพค ราคาท่ีเสนอ 56,000.-บาท 56,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

615 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07382/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 5/07/2560

616 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07383/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 5/07/2560

617 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07408/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 6/07/2560

618 Steri Gage Steam Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07409/2560
จ านวน 47 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 บาท ของผู้ใช้ 6/07/2560

619 TWO WAY (FINGERTIP) 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07410/2560
จ านวน 5,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 6/07/2560

620 BLURIBBON 10 X 10 CM 77,040.00 77,040.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07468/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 7/07/2560

621 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07466/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้ 7/07/2560

622 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,169.50 20,169.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07459/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,169.50 บาท 20,169.50 บาท ของผู้ใช้ 7/07/2560

623 วัสดุของใช้การแพทย์ 62,060.00 62,060.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก . บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ 07460/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,060.-บาท 62,060.-บาท ของผู้ใช้ 7/07/2560

624 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.00 98,996.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07463/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.-บาท 98,996.-บาท ของผู้ใช้ 7/07/2560

625 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07593/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

626 SUCTION  TUBE NO. 12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07583/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

627 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07584/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

628 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07585/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

629 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07587/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

630 MEPILEX BORDER 10X10CM 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07591/2560
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

631 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07582/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

632 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 07580/2560
จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

633 ถุงพลาสติกใสส าหรับตวงเลือด ขนาด 25"x35" รูปทรงกรวย98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา เอส เอ โมเดิร์นไลน์ เอส เอ โมเดิร์นไลน์ ตามความต้องการ 07592/2560
จ านวน 2,300 ใบ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 13/07/2560

634 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07617/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

635 Steri Gage Steam Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07618/2560
จ านวน 47 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

636 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07619/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

637 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07625/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

638 หมวกกระดาษสีเขียว 12,400.00 12,400.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 07626/2560
จ านวน 20,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 12,400.-บาท 12,400.-บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

639 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07620/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

640 เข็ม SPINAL 22x 3-1/2" 43,656.00 43,656.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07621/2560
จ านวน 1,200 อัน ราคาท่ีเสนอ 43,656.-บาท 43,656.-บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

641 เข็ม SPINAL 25จี x 3-1/2" BD 10,914.00 10,914.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07622/2560
จ านวน 300 อัน ราคาท่ีเสนอ 10,914.-บาท 10,914.-บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

642 Syringe 10 CC. DISP. LOCK 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07624/2560
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 8,560.-บาท 8,560.-บาท ของผู้ใช้ 14/07/2560

643 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,658.96 90,658.96 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07733/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,658.96 บาท 90,658.96 บาท ของผู้ใช้ 19/07/2560

644 AV Set online for 5008-R 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07727/2560
จ านวน 400 อัน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/07/2560

645 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07728/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/07/2560

646 HIGH PERFORMANCE POLYSULFONE DIALYZER S.A 1.8 M245,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07726/2560
จ านวน 36 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/07/2560

647 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07730/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 19/07/2560

648 41382VF ATTEST SUPER RAPID 5 STEAM TEST94,913.28 91,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07427/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 6/07/2560

649 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,559.40 78,559.40 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07818/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,559.40 บาท 78,559.40 บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560

650 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07816/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560

651 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07815/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560

652 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07814/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560

653 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07813/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

654 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07811/2560
จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560

655 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 07810/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560

656 EXTENSION TUBE 12'' NN-ET NIPRO 3010 23,968.00 23,968.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 07836/2560
จ านวน 80 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 23,968.-บาท 23,968.-บาท ของผู้ใช้ 24/07/2560

657 Steri Gage Steam Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07829/2560
จ านวน 47 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 บาท ของผู้ใช้ 24/07/2560

658 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07830/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 24/07/2560

659 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07831/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 24/07/2560

660 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07832/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 24/07/2560

661 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07833/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 24/07/2560

662 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07835/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 24/07/2560

663 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07950/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 27/07/2560

664 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07952/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/07/2560

665 BLURIBBON 10 X 10 CM 77,040.00 77,040.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07955/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 27/07/2560

666 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07957/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 27/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

667 LNR-65651-920C FLEX Liner 1.5 L 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07959/2560
จ านวน 1,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/07/2560

668 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07956/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

669 BLOOD LINE (MDT) 86,400.00 86,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07966/2560
จ านวน 1,080 ชุด ราคาท่ีเสนอ 86,400.-บาท 86,400.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

670 HIGH PERFORMANCE POLYSULFONE DIALYZER S.A 1.8 M245,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07965/2560
จ านวน 36 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

671 1657R TEGADERM CHG, 8.5 CM 11.5 CM 71,904.00 71,904.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07970/2560
จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 71,904.-บาท 71,904.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

672 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,966.00 78,966.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07967/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,966.-บาท 78,966.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

673 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07968/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

674 MEPILEX BORDER SACRUM 18X18CM 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07964/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

675 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 pc/box 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07953/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

676 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07954/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

677 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08005/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

678 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08004/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

679 Transfer Bag 300 CC 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08100/2560
จ านวน 400 ใบ ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผู้ใช้  31/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

680 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08098/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

681 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08095/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

682 Connecting non sterile tubing  (N6100S) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08093/2560
จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

683 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08092/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

684 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08089/2560
จ านวน 9,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

685 Jelco IV.Cath No.16 7,750.00 7,750.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08106/2560
จ านวน 1,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 7,750.-บาท 7,750.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

686 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08081/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

687 SYRINGE 20 CC. DISP. 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 80877/2560
จ านวน 600 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

688 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08087/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

689 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,688.00 19,688.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07735/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,688.-บาท 19,688.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2560

690 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 08104/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้  1/08/2560

691 ถุงช่วยหายใจชนิดมือบีบ 10,200.00 10,200.00 ตกลงราคา บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด ตามความต้องการ 07820/2560
จ านวน 30 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 10,200.-บาท 10,200.-บาท ของผู้ใช้ 21/07/2560

692 MEPILEX BORDER 15X15CM 92,020.00 92,020.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08175/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,020.-บาท 92,020.-บาท ของผู้ใช้ 2/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

693 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08175/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/08/2560

694 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท น าสินเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08177/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/08/2560

695 AV Set online for 5008-R 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08178/2560
จ านวน 400 อัน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/08/2560

696 LNR-65651-920C FLEX Liner 1.5 L 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08180/2560
จ านวน 1,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/08/2560

697 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08179/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/08/2560

698 'หมวกกระดาษสีขาว (NURSE CAP 19") แบบกลม 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 08233/2560
จ านวน 10,000.-ใบ ราคาท่ีเสนอ 16,000.-บาท 16,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

699 หมวกกระดาษสีเขียว ทรงจีบ 24,800.00 24,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 08229/2560
จ านวน 40,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 24,800.-บาท 24,800.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

700 ไซริงจ์ 5 ซีซี หัวฉีดแบบล็อค 7,200.00 7,200.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08228/2560
จ านวน 60 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 7,200.-บาท 7,200.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

701 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08219/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

702 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 08221/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

703 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08223/2560
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

704 ไซริงจ์ 3 ซีซี หัวฉีดแบบล็อค 13,560.00 13,560.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08227/2560
จ านวน 120 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,560.-บาท 13,560.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

705 ถุงมือขนาดกลาง M 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08244/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

706 Jelco IV.Cath 20 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08245/2560
จ านวน 12,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/08/2560

707 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08254/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้ 4/08/2560

708 SUCTION  TUBE NO. 12 82,250.00 82,250.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08267/2560
จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 4/08/2560

709 หน้ากากอนามัยคาร์บอน 4 ช้ันคล้องหู 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 08255/2560
จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/08/2560

710 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08252/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 4/08/2560

711 118-80 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิวเบอร์ 8.0 96,000.40 96,000.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08297/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.40 บาท 96,000.40 บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

712 118-70 รีเอนฟรอส ทราเคียลท้ิว เบอร์7.0 96,000.40 96,000.40 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08299/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,000.40 บาท 96,000.40 บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

713 Jelco IV. CATH No.24 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08302/2560
จ านวน 12,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

714 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 08290/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

715 MEPILEX BORDER 10X10CM 32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08288/2560
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

716 AV Set online for 5008-R 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08291/2560
จ านวน 400 เส้น ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

717 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08289/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

718 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บริษัท เดนติกา จ ากัด บริษัท เดนติกา จ ากัด ตามความต้องการ 08292/2560
จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

719 URGOTUL FLEX 15 x 20 36,380.00 36,380.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08293/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 36,380.-บาท 36,380.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

720 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08439/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

721 AUTOCLAVE TAPE 3/4" 60 YDS 1 ROLL 34,240.00 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 08437/2560
จ านวน 200 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 34,240.-บาท 34,240.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

722 1322-18MM COMPLY STEAM INDI TAPE 3/452,430.00 52,430.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08432/2560
จ านวน 280 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 52,430.-บาท 52,430.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

723 BOWIE-DICK PLUS TEST 68,533.50 68,533.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08431/2560
จ านวน 210 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 68,533.50 บาท 68,533.50 บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

724 1251 Comply EO Indicator 22,898.00 22,898.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08433/2560
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ ของผู้ใช้ 10/08/2560

725 วัสดุของใช้การแพทย์ 58,422.00 58,422.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08434/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,422.-บาท 58,422.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

726 ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า รุ่น VS10 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08435/2560
จ านวน 1,400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

727 W9962 ไวคริล แรปปิด 2/0 อันดาย 90 ซม. 36.4 มม เทปเปอร์คัท98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 08438/2560
จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

728 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08441/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

729 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08440/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

730 K924 Spike Set (สายต่อให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย)4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08436/2560
จ านวน 40 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 4,280.-บาท 4,280.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

731 ORANGE-SOL 450ML/BT 23,540.00 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08451/2560
จ านวน 20 ขวด ราคาท่ีเสนอ 23,540.-บาท 23,540.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

732 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08504/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 11/08/2560

733 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08500/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 11/08/2560

734 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08501/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 11/08/2560

735 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08502/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 11/08/2560

736 EXTENSION 1200 MM. TOP 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08503/2560
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 11/08/2560

737 Q SYTE LUER ACCESS S ITE 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08531/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 15/08/2560

738 กระบอกฉีดยาอินซูลิน ชนิดดิสพอสเซเบ้ิล ขนาด 1 มล.พร้อมเข็ม 30G ยาว 8 มม.26,750.00 26,750.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08534/2560
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 26,750.-บาท 26,750.-บาท ของผู้ใช้ 15/08/2560

739 กระบอกฉีดยาอินซูลีน 100 ยู 1 มิล 27 1/2 น้ิว เข็มถอดได้27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08533/2560
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 15/08/2560

740 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08523/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 15/08/2560

741 INFUSION SET TYPE -200 6,687.50 6,687.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็มมีเน้นท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เอ็มมีเน้นท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 08528/2560
จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 6,687.50 บาท 6,687.50 บาท ของผู้ใช้ 15/08/2560

742 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08520/2560
จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 15/08/2560

743 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08521/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 15/08/2560

744 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08595/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

745 MEPILEX BORDER SACRUM 18X18CM 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08594/2560
จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/08/2560

746 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08590/2560
จ านวน 250 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 16/08/2560

747 ถุงมือ Disp. No. XS 31,400.00 31,400.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08592/2560
จ านวน 400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 31,400.-บาท 31,400.-บาท ของผู้ใช้ 16/08/2560

748 MEPILEX BORDER 15X15CM 92,020.00 92,020.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08593/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,020.-บาท 92,020.-บาท ของผู้ใช้ 16/08/2560

749 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08596/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 16/08/2560

750 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 08591/2560
จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 16/08/2560

751 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08631/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

752 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 99,178.30 99,178.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08636/2560
จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

753 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08637/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

754 Health Care Respirator N95 (1870) 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08639/2560
จ านวน 1,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

755 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08641/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

756 วัสดุของใช้การแพทย์ 56,496.00 56,496.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08634/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,496.-บาท 56,496.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

757 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08633/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

758 BLUGEL 15 g 10PC/BOX 25,680.00 25,680.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08642/2560
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 25,680.-บาท 25,680.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

759 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08647/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

760 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08640/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

761 เส้ือกาวน์พลาสติก CPE lsolation gown 19,500.00 19,500.00 ตกลงราคา บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 08643/2560
จ านวน 1,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 19,500.-บาท 19,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

762 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 08632/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

763 LOW FLUX DIALYZER 15L 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08635/2560
จ านวน 3,300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

764 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08638/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 18/08/2560

765 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08694/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 21/08/2560

766 หน้ากาก ชนิดสายผูก 3 ช้ัน สีเขียว 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08692/2560
จ านวน 1,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 42,000.-บาท 42,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/08/2560

767 41382 ATTEST RAPID 5 STEAM TEST 94,913.28 94,913.28 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08693/2560
จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 21/08/2560

768 41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 PCD, 5 CTRLS96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08695/2560
จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/08/2560

769 วัสดุของใช้การแพทย์ 33,148.60 33,148.60 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08780/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,148.60 บาท 33,148.60 บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

770 K924 Spike Set (สายต่อให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย)32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08779/2560
จ านวน 300 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

771 MEPILEX BORDER 10X10CM 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08777/2560
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

772 เข็มฉีดยา 21จี x 1 1/2 น้ิว DISP 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 08782/2560
จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,000.-บาท 87,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

773 ส าลีรองเฝือก 6 น้ิว 71,048.00 71,048.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08783/2560
จ านวน 200 ถุง ราคาท่ีเสนอ 71,048.-บาท 71,048.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

774 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08781/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

775 EXTENSION 1200 MM. TOP 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08778/2560
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

776 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,750.00 21,750.00 ตกลงราคา บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 08786/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,750.-บาท 21,750.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

778 ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. [IRRIGATE] 96,250.00 96,250.00 ตกลงราคา หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08784/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,250.-บาท 96,250.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

779 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 7 99,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 08182/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 2/08/2560

780 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 8 99,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 08287/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 7/08/2560

781 ถุงมือยางปราศจากเช้ือซองเด่ียว ยาวพิเศษ เบอร์ 6.599,375.00 99,375.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 08443/2560
จ านวน 12,500 คู่ ราคาท่ีเสนอ 99,375.-บาท 99,375.-บาท ของผู้ใช้ 10/08/2560

782 วัสดุของใช้การแพทย์ 43,656.00 43,656.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08787/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,656.-บาท 43,656.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

783 กระเป๋าใส่เวชภัณฑ์ช่วยชีวิต 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08785/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 38,000.-บาท 38,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/08/2560

784 เข็มฉีดยาใช้คร้ังเดียว 27x1" 435.00 435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 616/2560
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 435.-บาท 435.-บาท ของผู้ใช้ 14/09/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

785 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 626/2560
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 15/09/2560

786 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 619/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 15/09/2560

787 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 615/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 18/09/2560

788 ถุงมือขนาดเล็ก S 94,200.00 94,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 713/2560
จ านวน 1,200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,200.-บาท 94,200.-บาท ของผู้ใช้ 21/09/2560

789 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 731/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/09/2560

790 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,093.20 5,093.20 เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 809/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,093.20 บาท 5,093.20 บาท ของผู้ใช้ 26/09/2560

791 จ้างเหมาตรวจภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ 00494/2560
จ านวน 20 คร้ัง ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2560

792 จ้างเหมาตรวจภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ
จ านวน 20 คร้ัง ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/09/2560

793 จ้างเหมาตรวจภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนหลับ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ
จ านวน 20 คร้ัง ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/09/2560

794 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,600.00 3,600.00 ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00066/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,600.- บาท 3,600.- บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

795 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00067/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท 75,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

796 วัสดุของใช้การแพทย์ 7,276.00 7,276.00 ตกลงราคา บริษัท ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก บริษัท ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00095/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,276.- บาท 7,276.- บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559

797 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,600.00 3,600.00 ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00099/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,600.- บาท 3,600.- บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

798 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00174/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,200.- บาท 64,200.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559

799 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00173/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559

800 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00172/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท 90,457.80 บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559

801 วัสดุของใช้การแพทย์ 15,600.00 15,600.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00171/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 15,600.- บาท 15,600.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559

802 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,681.50 64,681.50 ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00227/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,681.50 บาท 64,681.50 บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

803 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,400.00 20,400.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00225/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 20,400.- บาท 20,400.- บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

804 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00303/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท 90,457.80 บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

805 วัสดุของใช้การแพทย์ 12,500.00 12,500.00 ตกลงราคา บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00302/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 12,500.- บาท 12,500.- บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

806 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00301/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,200.- บาท 64,200.- บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

807 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เบธเอลอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอลอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00369/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

808 วัสดุของใช้การแพทย์ 14,400.00 14,400.00 ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00435/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 14,400.- บาท 14,400.- บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

809 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00437/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

810 วัสดุของใช้การแพทย์ 42,500.00 42,500.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00439/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 42,500.- บาท 42,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

811 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00441/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,210.- บาท 3,210.- บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

812 วัสดุของใช้การแพทย์ 2,650.00 2,650.00 ตกลงราคา บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ตามความต้องการ 00436/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,650.- บาท 2,650.- บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

813 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท ชันเมดิคอล จ ากัด บริษัท ชันเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00467/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.- บาท 96,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

814 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,452.80 90,452.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00466/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,452.80 บาท 90,452.80 บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

815 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,120.00 5,120.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 00463/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 5,120.- บาท 5,120.- บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

816 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00491/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 25/10/2559

817 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ตามความต้องการ 00624/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,000.- บาท 3,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

818 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เบธเอลอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอลอินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00667/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

819 วัสดุของใช้การแพทย์ 50,076.00 50,076.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00669/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 50,076.- บาท 50,076.- บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

820 วัสดุของใช้การแพทย์ 36,915.00 36,915.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00728/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 36,915.- บาท 36,915.- บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

821 วัสดุของใช้การแพทย์ 39,500.00 39,500.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00801/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 39,500.- บาท 39,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

822 วัสดุของใช้การแพทย์ 12,640.00 12,640.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00800/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 12,640.- บาท 12,640.- บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

823 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,060.00 3,060.00 ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00799/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,060.- บาท 3,060.- บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

824 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00837/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

825 วัสดุของใช้การแพทย์ 66,000.00 66,000.00 ตกลงราคา บริษัท ป เคมีอุปกรณ์ จ ากัด บริษัท ป เคมีอุปกรณ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00838/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 66,000.- บาท 66,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

826 วัสดุของใช้การแพทย์ จ า 93,500.00 93,500.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00906/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 93,500.- บาท 93,500.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

827 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ตามความต้องการ 00905/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,000.- บาท 3,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

828 วัสดุของใช้การแพทย์ 4,815.00 4,815.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคอมมอนกรุ๊ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคอมมอนกรุ๊ฟ ตามความต้องการ 00907/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,815.- บาท 4,815.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

829 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,100.00 8,100.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00956/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 8,100.- บาท 8,100.- บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

830 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,981.80 18,981.80 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจีสติก จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคเลอร์โลจีสติก จ ากัด ตามความต้องการ 00960/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,981.80 บาท 18,981.80 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

831 วัสดุของใช้การแพทย์ 13,110.00 13,110.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00959/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 13,110.- บาท 13,110.- บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

832 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,500.00 82,500.00 ตกลงราคา บริษัท เจบีเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด บริษัท เจบีเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00958/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 82,500.- บาท 82,500.- บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

833 วัสดุของใช้การแพทย์ 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00957/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 14,000.- บาท 14,000.- บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

834 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,117.20 94,117.20 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจีสติก จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจีสติก จ ากัด ตามความต้องการ 01003/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,117.20 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 94,117.20 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

835 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ดวารดส์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จ ากัด บริษัท เอ็ดวารดส์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01002/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

836 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,000.00 79,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญจินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญจินดาโอสถ ตามความต้องการ 01004/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 79,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 79,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

837 วัสดุของใช้การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01005/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

838 วัสดุของใช้การแพทย์ 31,600.00 31,600.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01006/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 31,600.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 31,600.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

839 วัสดุของใช้การแพทย์ 14,610.00 14,610.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01054/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 14,610.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 14,610.- บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

840 วัสดุของใช้การแพทย์ 46,652.00 46,652.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01137/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 46,652.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 46,652.- บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

841 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,606.00 27,606.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01138/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 27,606.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 27,606.- บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

842 วัสดุของใช้การแพทย์ 51,360.00 51,360.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01140/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 51,360.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 51,360.- บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

843 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มดีอี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มดีอี ตามความต้องการ 01181/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 97,500.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 97,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

844 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,800.00 28,800.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอเคพลัสซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอเคพลัสซัพพลาย ตามความต้องการ 01180/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 28,800.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 28,800.- บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

845 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01179/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

846 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอเคพลัสซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอเคพลัสซัพพลาย ตามความต้องการ 01178/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

847 วัสดุของใช้การแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01213/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 40,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/11/2559

848 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,400.00 99,400.00 ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01261/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,400.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 99,400.- บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

849 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01260/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,950.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 90,950.- บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

850 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,782.00 34,782.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01309/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 34,782.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 34,782.- บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

851 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01310/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

852 วัสดุของใช้การแพทย์ 76,000.00 76,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนจินดาโอสถ ตามความต้องการ 01362/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 76,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 76,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

853 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01363/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

854 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,400.00 99,400.00 ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01364/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,400.- บาท 99,400.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

855 วัสดุของใช้การแพทย์ 15,120.00 15,120.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01367/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 15,120.- บาท 15,120.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

856 วัสดุของใช้การแพทย์ 26,964.00 26,964.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01401/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 26,964.- บาท 26,964.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

857 วัสดุของใช้การแพทย์ 44,169.60 44,169.60 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจีสติก จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคเลอร์โลจีสติก จ ากัด ตามความต้องการ 01420/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 44,169.60 บาท 44,169.60 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

858 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,400.00 5,400.00 ตกลงราคา บริษัท บลูแพลเนทเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บลูแพลเนทเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01422/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 5,400.- บาท 5,400.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

859 วัสดุของใช้การแพทย์ 38,199.00 38,199.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคอมมอนกรุ๊ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคอมมอนกรุ๊ฟ ตามความต้องการ 01423/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 38,199.- บาท 38,199.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

860 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,900.00 96,900.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจัสมินเคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจัสมินเคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01424/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,900.- บาท 96,900.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

861 วัสดุของใช้การแพทย์ 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01425/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,800.- บาท 2,800.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2016

862 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,400.00 19,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนจินดาโอสถ ตามความต้องการ 01426/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 19,400.- บาท 19,400.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

863 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,680.00 25,680.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01491/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 25,680.- บาท 25,680.- บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

864 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,120.00 17,120.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01489/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.- บาท 17,120.- บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

865 วัสดุของใช้การแพทย์ 46,224.00 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01488/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 46,224.- บาท 46,224.- บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

866 วัสดุของใช้การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01490/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 32,000.- บาท 32,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

867 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,400.00 5,400.00 ตกลงราคา บริษัท บลูแพลเนทเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บลูแพลเนทเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01595/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 5,400.-บาท 5,400.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

868 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดไลฟไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. บ. เอ็ดวาร์ดไลฟไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 01593/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

869 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 01596/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 19,260.-บาท 19,260.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

870 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00 64,800.00 ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01614/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,800.-บาท 64,800.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

871 วัสดุของใช้การแพทย์ 7,650.00 7,650.00 ตกลงราคา ห.จ.ก. วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห.จ.ก. วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01674/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,650.-บาท 7,650.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

872 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00 64,800.00 ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01614/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,800.-บาท 64,800.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

873 วัสดุของใช้การแพทย์ 7,650.00 7,650.00 ตกลงราคา ห.จ.ก. วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห.จ.ก. วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01674/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,650.-บาท 7,650.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

874 วัสดุของใช้การแพทย์ 62,120.00 62,120.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01675/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 62,120.-บาท 62,120.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

875 วัสดุของใช้การแพทย์ 43,342.40 43,342.40 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 01673/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 43,342.40 บาท 43,342.40 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

876 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00 69,550.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 01671/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 69,550.- บาท 69,550.- บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

877 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,923.23 60,923.23 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 01702/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 60,923.23 บาท 60,923.23 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

878 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,800.00 96,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไทคูณเมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01715/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,800.- บาท 96,800.- บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

879 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บ. คีแมนอินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. คีแมนอินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 01750/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

880 วัสดุของใช้การแพทย์ 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 01749/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 56,000.- บาท 56,000.- บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

881 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. บ. เอ็ดวาร์ดไลฟไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 01748/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

882 วัสดุของใช้การแพทย์ 46,224.00 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01794/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 46,224.- บาท 46,224.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

883 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,668.00 34,668.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01797/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 34,668.- บาท 34,668.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

884 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,972.00 20,972.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 01796/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 20,972.- บาท 20,972.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

885 วัสดุของใช้การแพทย์ 6,750.00 6,750.00 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 01793/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,750.- บาท 6,750.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

886 วัสดุของใช้การแพทย์ 4,750.80 4,750.80 ตกลงราคา บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จก. บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ 01789/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,750.80 บาท 4,750.80 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

887 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,500.00 94,500.00 ตกลงราคา บ. บีเวอร์ เมดิคอลอินดัสตร้ี จก. บ. บีเวอร์ เมดิคอลอินดัสตร้ี จก. ตามความต้องการ 01792/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

888 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,230.00 89,230.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01882/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 89,230.- บาท 89,230.- บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

889 วัสดุของใช้การแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บ. สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. บ. สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01884/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,500.- บาท 6,500.- บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

890 วัสดุของใช้การแพทย์ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา หสม. จินดาโอสถ หสม. จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01881/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,400.- บาท 2,400.- บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

891 วัสดุของใช้การแพทย์ 57,780.00 57,780.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01880/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 57,780.- บาท 57,780.- บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

892 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,457.50 18,457.50 ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01895/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,457.50 บาท 18,457.50 บาท ของผู้ใช้ 19/12/2559

893 วัสดุของใช้การแพทย์ 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินทิมิต้ีเมดิแคร์ จ ากัด บริษัท อินทิมิต้ีเมดิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01894/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 42,000.- บาท 42,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/12/2559

894 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,180.00 17,180.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01893/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 17,180.- บาท 17,180.- บาท ของผู้ใช้ 19/12/2559

895 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,100.00 8,100.00 ตกลงราคา บ. สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. บ. สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01919/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 8,100.- บาท 8,100.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

896 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 01920/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท 90,457.80 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

897 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 01973/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

898 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,400.00 99,400.00 ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02036/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,400.- บาท 99,400.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

899 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02037/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท 90,457.80 บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

900 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,750.00 34,750.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02042/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 34,750.- บาท 34,750.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

901 วัสดุของใช้การแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02041/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 40,000.- บาท 40,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

902 วัสดุของใช้การแพทย์ 6,000.00 6,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 0204/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,000.- บาท 6,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

903 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,280.00 25,280.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02039/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 25,280.- บาท 25,280.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

904 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,296.00 99,296.00 วิธีพิเศษ บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02038/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,296.- บาท 99,296.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

905 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02061/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

906 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02063/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

907 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02120/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท 75,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

908 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02119/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80 บาท 90,457.80 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

909 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02121/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท 75,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

910 วัสดุของใช้การแพทย์ 40,446.00 40,446.00 ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพพลาสติก บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02202/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 40,446.- บาท 40,446.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

911 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,000.00 79,000.00 ตกลงราคา หสม. จินดาโอสถ หสม. จินดาโอสถ ตามความต้องการ 02201/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 79,000.- บาท 79,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

912 วัสดุของใช้การแพทย์ 14,380.80 14,380.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02182/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 14,380.80 บาท 14,380.80 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

913 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,694.50 81,694.50 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02183/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 81,694.50 บาท 81,694.50 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

914 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02219/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

915 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00 64,800.00 ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02243/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,800.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 64,800.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

916 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจซีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซีเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02242/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

917 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,200.00 19,200.00 ตกลงราคา ห.จ.ก. เอเคพลัสซัพพลาย ห.จ.ก. เอเคพลัสซัพพลาย ตามความต้องการ 02488/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 19,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 19,200.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

918 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,500.00 67,500.00 ตกลงราคา บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 02487/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 67,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 67,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

919 วัสดุของใช้การแพทย์ 4,066.00 4,066.00 ตกลงราคา ห.จ.ก. คอมมอนกรุ๊ฟ ห.จ.ก. คอมมอนกรุ๊ฟ ตามความต้องการ 02493/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,066.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 4,066.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

920 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ ตามความต้องการ 2492/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

921 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 12491/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

922 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02490/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

923 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,800.00 96,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไทคูณเมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02495/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 96,800.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

924 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02489/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,210.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

925 วัสดุของใช้การแพทย์ 30,816.00 30,816.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02494/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 30,816.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 30,816.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

926 วัสดุของใช้การแพทย์ 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02552/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 74,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 74,900.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

927 วัสดุของใช้การแพทย์ 33,200.00 33,200.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02607/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 33,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 33,200.-บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

928 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02659/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

929 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,400.00 18,400.00 ตกลงราคา ห.ก.จ. I K S เทรดด้ิง ห.ก.จ. I K S เทรดด้ิง ตามความต้องการ 02656/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 18,400.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

930 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,240.00 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02657/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 34,240.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 34,240.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

931 วัสดุของใช้การแพทย์ 15,900.00 15,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ตามความต้องการ 02715/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 15,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 15,900.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

932 วัสดุของใช้การแพทย์ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บ. สยามฮอสปิตอลซัพพลาย จก. บ. สยามฮอสปิตอลซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 02713/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 13,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 13,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

933 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00 64,800.00 ตกลงราคา บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02757/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 64,800.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

934 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,200.00 81,200.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02812/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 81,200.-บาท 81,200.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

935 วัสดุของใช้การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02813/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

936 วัสดุของใช้การแพทย์ 26,536.00 26,536.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02899/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 26,536.-บาท 26,536.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

937 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02898/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80บาท 90,457.80บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

938 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02896/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

939 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,902.00 19,902.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 02935/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 19,902.-บาท 19,902.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

940 วัสดุของใช้การแพทย์ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 02936/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,400.-บาท 2,400.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

941 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02982/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

942 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02981/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

943 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03014/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

944 วัสดุของใช้การแพทย์ 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 03013/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.-บาท 10,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

945 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03016/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

946 วัสดุของใช้การแพทย์ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 03018/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,000.-บาท 6,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

947 วัสดุของใช้การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ตามความต้องการ 03083/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

948 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,540.00 23,540.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03082/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 23,540.-บาท 23,540.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

949 วัสดุของใช้การแพทย์ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03084/2560
 จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 55,000.-บาท 55,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

950 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00 64,800.00 ตกลงราคา บริษัท โพสท์เฮลท์-แคร์ จ ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์-แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03121/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 64,800.-บาท 64,800.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

951 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03120/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

952 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 03119/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80บาท 90,457.80บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

953 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03153/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

954 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,400.00 25,400.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03193/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 25,400.-บาท 25,400.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

955 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,655.00 17,655.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03195/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 17,655.-บาท 17,655.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

956 ท่ีรัดสายสะดือเด็ก 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเคร่ืองมือแพทย์(1999) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเคร่ืองมือแพทย์(1999) ตามความต้องการ 03196/2560
จ านวน 500 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

957 ชุดเอคเทนชัน เบอร์ 18 น้ิว 31,600.00 31,600.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03197/2560
จ านวน 5,000 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 31,600.-บาท 31,600.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

958 REFILL PAPER PACK 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03198/2560
จ านวน 40 pack ราคาท่ีเสนอได้ 54,000.-บาท 54,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

959 ผ้าก๊อสตัดแผ่นขนาด 6x9 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08759/2560
จ านวน 400 ห่อ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

960 Connector No 360 ข้อต่อ 2 ทาง 6,900.00 6,900.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเคเอสเทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเคเอสเทรดด้ิง ตามความต้องการ 03264/2560
จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 6,900.-บาท 6,900.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

961 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,645.00 78,645.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 03265/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 78,645.-บาท 78,645.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

962 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03263/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

963 Non Tooth Forcen 6 น้ิวคร่ึง 10,400.00 10,400.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03262/2560
จ านวน 20 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 10,400.-บาท 10,400.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

964 Cerbfie DUO V730 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 03306/2560
จ านวน 75 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

965 วัสดุของใช้การแพทย์ 7,832.00 7,832.00 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ัน

แนลฟาร์มาซูติคอล
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์

เนช่ันแนลฟาร์มาซูติคอล ตามความต้องการ 03352/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,832.-บาท 7,832.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

966 Actieact 10cm x10cm 83,032.00 83,032.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03351/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 83,032.-บาท 83,032.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

967 Certorsial (ดินน้ ามัน) คริโตซิล 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03350/2560
จ านวน 200 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

968 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 03347/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80บาท 90,457.80บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

969 ถังใส่วัสดุมีคมติดเช้ือขนาด 5x7 น้ิว 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03353/2560
จ านวน 4,000 ใบ ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

970 วัสดุของใช้การแพทย์ 7,230.00 7,230.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 03395/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,230.-บาท 7,230.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

971 เพนโรธเดรน 1/4 น้ิว 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 03013/2560
จ านวน 500 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.-บาท 10,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

972 Centofic DUO V730 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 03508/2560
จ านวน 75 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

973 วัสดุของใช้การแพทย์ 52,000.00 52,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03507/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 52,000.-บาท 52,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

974 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,359.00 25,359.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03540/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 25,359.-บาท 25,359.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

975 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03507/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

976 วัสดุของใช้การแพทย์ 52,000.00 52,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03507/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 52,000.-บาท 52,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

977 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,359.00 25,359.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03540/2560
 จ านวน 2 รายการ เกินแสน ราคาท่ีเสนอได้ 25,359.-บาท 25,359.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

978 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03539/2560
จ านวน 3 รายการ เกินแสน ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

979 วัสดุของใช้การแพทย์ 74,940.00 74,940.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 03544/2560
จ านวน 2 รายการ เกินแสน ราคาท่ีเสนอได้ 74,940.-บาท 74,940.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

980 ผ้าก๊อส 3 น้ิว x3 น้ิว  75,000.00 75,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03548/2560
จ านวน 1,500 ห่อ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

981 Airway No3 17,120.00 17,120.00 วิธีพิเศษ บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03583/2560
จ านวน 200 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.-บาท 17,120.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

982 แก๊สเอทธิลัน อ๊อกไซด์ 340 กรัม 97,750.00 97,750.00 วิธีพิเศษ บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 03582/2560
จ านวน 115 หลอด ราคาท่ีเสนอได้ 97,750.-บาท 97,750.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

983 หลอดแก้ววัดไขสันหลังตอนบน 44,550.00 44,550.00 ตกลงราคา หสม จินดาโอสถ หสม จินดาโอสถ ตามความต้องการ 03581/2560
จ านวน 33 อัน ราคาท่ีเสนอได้44,550.-บาท 44,550.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

984 WES -0309 VIXONE NEBUIZER 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03083/2560
จ านวน 1500 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

985 Betaplast Silver 5 mm20cmx20m 47,000.00 47,000.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 03579/2560
100 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 47,000.-บาท 47,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

986 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03748/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

987 แก๊สเอทลิน ออก๊ไซด์ 340 กรัม 97,750.00 97,750.00 ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 03749/2560
จ านวน 115 หลอด ราคาท่ีเสนอได้ 97,750.-บาท 97,750.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

988 ตลับพลาสติก 3 กรัม 25,680.00 25,680.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 03750/2560
จ านวน 15,000 ใบ ราคาท่ีเสนอได้ 25,680.-บาท 25,680.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

989 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,100.00 23,100.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03800/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 23,100.-บาท 23,100.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

990 ผ้าก๊อส 3x3 8 ช้ัน GP 3308 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03802/2560
1500 ห่อ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

991 วัสดุของใช่การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง ตามความต้องการ 03857/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 10,0000.-บาท 10,0000.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

992 C0nnector NO 360 ( 5in1) 7,470.00 7,470.00 ตกลงราคา ห.จ.ก ไอ เค เอส เทรดด้ิง ห.จ.ก ไอ เค เอส เทรดด้ิง ตามความต้องการ 0388/2560
จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 7,470.00-บาท 7,4700.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

993 เข็มเย็บแผล MANI เบอรฺ 32 11,400.00 11,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 03882/2560
จ านวน 60 โหล ราคาท่ีเสนอได้ 11,400.-บาท 11,400.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

994 EDWARDS INTROFLEX INTRODUCER 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษทเอ็ดวาร์ด ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ บริษทเอ็ดวาร์ด ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ ตามความต้องการ 03883/2560
จ านวน 90 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

995 วัสดุของใช่การแพทย์ 22,684.00 22,684.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03884/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 22,648.-บาท 22,648.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

996 วัสดุของใช้การแพทย์ 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03885/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 74.900-บาท 74,900.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

997 ALLEVYN 20x20cm 47,957.40 47,957.40 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03886/2560
จ านวน 60 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 47,957.40.-บาท 47,957.40.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

998 WES VIXONE NFRUHZER W/MOUTH 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03920/2560
จ านวน 1,000 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 54,000.-บาท 54,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

999 EDWARDS SWAN GANZ 7.5Fr 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษทเอ็ดวาร์ด ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ บริษทเอ็ดวาร์ด ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ ตามความต้องการ 03918/2560
 จ านวน 25 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1000 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 03917/2560
จ านวน 2 นรายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80บาท 90,457.80.-บาท ของผู้ใช้ 22/02/560

1001 Cardboaid Mouthpieces(แกนกระดาษ) 6,600.00 6,600.00 ตกลงราคา หจก จัสมิน เคร่ืองมือแพทย์ หจก จัสมิน เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 03916/2560
จ านวน 1200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 6,600.-บาท 6,600.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1002 จกยางส าหรับปิด Tube Blood Gas 18,457.50 18,457.50 ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 03957/2560
จ านวน  10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 18,475.50.-บาท 18,475.50.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1003 85101108  Eashesive 8 cmx4 m 5,992.00 5,992.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 03958/256
จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 5,992.บาท 5,992.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1004 เข็มเย็บผิวหนัง 312/15 16,144.00 16,144.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนลฟาร์มาซูติคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนลฟาร์มาซูติคอล ตามความต้องการ 0407/2560
จ านวน 2 โหล ราคาท่ีเสนอได้ 16,144.-บาท 16,144.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1005 Edwards Swan Gang 7.5 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษทเอ็ดวาร์ด ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ บริษทเอ็ดวาร์ด ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ ตามความต้องการ 04073/2560
จ านวน 25 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1006 Urine Bag 2|00 ML Push Pull 94,500.00 94,500.00 ตกลงราคา บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดัสตรี บริษัท บีเวอร์เมดิคอลอินดัสตรี ตามความต้องการ 04074/2560
จ านวน 7,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 94,500.-บาท 95,500.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1007 Airway No 3 Disposable 17,120.00 17,120.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04075/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.-บาท 17,120.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1008 Cavafix Certo 375 38,520.00 38,520.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 74076/2560
จ านวน 100 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 38,520.-บาท 38,520.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1009 Tensoplastic Fad 26,750.00 26,750.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 04078/2560
จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 26,750.-บาท 26,750.-บา0ท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1010 Extersion Tube 36 น้ิว 95,340.00 95,340.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04079/2560
จ านวน 14,00 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 95,3400.-บาท 95,3400.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1011 วัสดุของใช้การพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 04123/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.80-บาท 90,457.80-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2560

1012 Coloplast 5585 59,920.00 59,920.00 ตกลงราคา บรัท แปซิฟิค เอลธ์แคร์ บรัท แปซิฟิค เอลธ์แคร์ ตามความต้องการ 04160/2560
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 59,920.-บาท 59,920.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2560

1013 Tracheal Tube Clear Profile 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04159/2560
40 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 64.200-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 3/3/2560

1014 ออ๊กซิเยน มาสผู้ใหญ่ 1059 82,500.00 82,500.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04236/2560
จ านวน 1500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้82,500.-บาท 82,500.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2560

1015 ผ้าก๊อส 3"x3"8 ช้ัน 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03800/2561
จ านวน 1500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 23,100.-บาท 23,100.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

1016 สายยางเคนท์-ลาเท็กซ์ 99,400.00 99,400.00 ตกลงราคา บรัท ออลเมด จ ากัด บรัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04305/2560
จ านวน 142 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 99,400.-บาท 99,400.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1017 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,750.00 34,750.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04311/2560
จ านวน 4 รายการ     ราคาท่ีเสนอได้ 34,750.-บาท 34,750.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1018 ขวดส าหรับ HumidiFier ขวดให้ความช้ืน 32,500.00 32,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04370/2560
จ านวน 10 ใบ ราคาท่ีเสนอ 32.500-บาท 32,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1019 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง ตามความต้องการ 04422/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 11,400.-บาท 10000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1020 FOLEY 2 Way  No 18 9,095.00 9,095.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 04417/2560
จ านวน 500 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 9,095.-บาท 9,0950.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1021 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 04419/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,457.-บาท 90,457.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1022 ซอง ใส่ของสเตอร์ไลน์แบบขยายข้าง 5,700.00 5,700.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04420/256
จ านวน 3  ม้วน ราคาท่ีเสนอได้ 5,700-บาท 5,700.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1023 Foley 2 Way Non24 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 04421/2560
จ านวน 3000 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 54,570.-บาท 54,570.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1024 Foley 3 Way Non24 47,936.00 47,936.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 04459/2560
จ านวน 400 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 47,936.-บาท 47,936.-บาท ของผู้ใช้ 14/03//2560

1025 ผ้าก็อส 3"X3" 8 ช้ัน 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04494/2560
จ านวน 15,00 ห่อ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1026 ผ้าก็อส 3"X3" 8 ช้ัน 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 0456/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1027 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00 69,550.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. หจก จัสมิน เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 03916/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,600.-บาท 6,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1028 ออ๊กซิเยนมาสผู้ใหญ่ 1059 82,500.00 82,500.00 ตกลงราคา บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04558/2560
จนวน 1500 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 82,500.-บาท 82,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/03/25620

1029 ไม้กดล้ิน H 705 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วน จ ากัด โซลาร์แล็บ ห้างหุ้นส่วน จ ากัด โซลาร์แล็บ ตามความต้องการ 04555/2560
จ านวน 10,000 อัน ราคาท่ีเสนอได้,7.500บาท 7,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1030 ถังใส่วัสดุของมีคม 5x7 น้ิว 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04557/2560
จ านวน 400 ใบ ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1031 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 15/3/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90.457.80-บาท 90.457.80-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

1032 ถุงยางอนามัย CONDOM 8,750.00 8,750.00 ตกลงราคา  บริษัท เอฟ ซี พี จก.  บริษัท เอฟ ซี พี จก. ตามความต้องการ 04553/2560
จ านวน  5000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 8,780.-บาท 8,750.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1033 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา หสม จินดาโอสถ หสม จินดาโอสถ ตามความต้องการ 04550/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 8,750-บาท 8,750-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1034 Tracheal Tube Clear Profile 24,200.00 24,200.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04551/2560
จ านวน 400 อัน ราคาท่ีเสนอได้24,200.-บาท 24,200.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1035 แก๊สเอทธินลินออก๊ไซค์ 340 กรัม 97,750.00 97,750.00 ตกลงราคา บริษัทน าวิวัฒน์การช่าง(1992) จก บริษัทน าวิวัฒน์การช่าง(1992) จก ตามความต้องการ 04552/2560
จ านวน 115 หลอด ราคาท่ีเสนอได้ 97.750.-บาท 97.750-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1036 Thoracic Catheter 28 Boots 10,272.00 10,272.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04556/2560
จ านวน 400 ชุด ราคาท่ีเสนอได้10,272.-บาท 10,272-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1037 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,000.00 69,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04604/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 69,000.-บาท 69,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1038 สายยาง เคนท์-ลาเท็กซ์ 202 2,800.00 2,800.00 ตกลงราคา บริษัท  ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04599/2560
จ านวน  4  ม้วน ราคาท่ีเสนอได้ 2,800-บาท 2,800-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

1039 Mucous Extractor 14 FR 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 04606/2560
จ านวน 2000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 84,000บาท 84,000บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

1040 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ตามความต้องการ 04605/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,160-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

1041 ซองใส่ของเสตอร์ไรน์แบบขยาย 5,700.00 5,700.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04603/2560
จ านวน 3  ม้วน ราคาท่ีเสนอได้ 5,700-บาท 57,00.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1042 Intrasite Gel 25 G 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04602/2560
จ านวน  500 หลอด ราคาท่ีเสนอได้ 96.300-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

1043 สายเฟล็คท้ิว 6" 96,900.00 96,900.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมินเคร่ืองมือแพทย์ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 0/1/1900
จ านวน300  อัน ราคาท่ีเสนอได้ 96,900-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 10/5/2558

1044 มาสเจาะคอผู้ใหญ่ 1075 88,200.00 88,200.00 วิธีพิเศษ บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04600/2560
จ านวน1400 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 88,200-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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1045 วัสดุของใช้การแพทย์ 65,400.00 65,400.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04640/2560
จ านวน 3  รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 65,400.-00-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1046 Swivel Connector 15mm 99,296.00 99,296.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04639/2560
จ านวน 290 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 99,296.00-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1047 Tracheal Tube Clear Profile 075 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04701/2560
จ านวน 400  เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 64,200-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1048 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,333.00 9,333.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเคเอสเทรดด้ิง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04700/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 9,333-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1049 Cellprep Plus 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04699/2560
จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90.457.80-บาท 96300.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1050 วัสดุของใช้การแพทย์ 44,240.00 44,240.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04698/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 44,240-บาท 44,240.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1051 ผ้าก๊อส 3"x3" 8 ช้ัน 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02442/2560
จ านวน 1500ห่อ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000-บาท 75,000-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1052 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80 90,457.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช( ประเทศไทย)จ ากัด ตามความต้องการ 04751/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90.457.80-บาท 90.457.80-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1053 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,976.00 17,976.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04753/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 17.976.- บาท 17.976.- บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1054 Extension Tube 36" 95,340.00 95,340.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04753/2560
จ านวน 14}00 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 95,3400.-บาท 95,340.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1055 ซองใส่ของเสตอร์ไรน์แบบขยาย 4,500.00 4,500.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04775/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,500-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1056 สายสวนเส้นเลือด 5.5FR 3 ทาง 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บรัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด บรัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04777/2561
จ านวน 60 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 4,500-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1057 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04776/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1058 วัสดุของใช้การแพทย์                          46,224.00 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04774/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 46,224.-บาท 46,224..บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1059 Cellprep Plus LBC 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04807/2560
จ านวน 600 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

1060 Elastic Bendage6 น้ิว 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04809/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 8,400.-บาทบาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

1061 ชุดสายให้ละลายเข้าหลอดเลือด 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บรัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04808/2560
จ านวน 10 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 16,050.-บาท-บาท 16,050.-บาท-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

1062 วัสดุของใช้การแพทย์ 46,224.00 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 18/3/2556
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 46,224.-บาท 46,224..บาท ของผู้ใช้ 20/2/2556

1063 Extension Tube 36" 95,340.00 95,340.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04753/2560
จ านวน 1400 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 95,3400.-บาท 95,340.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1064 ซองใส่ของเสตอร์ไรน์แบบขยาย 4,500.00 4,500.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04777/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,500-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1065 สายสวนเส้นเลือด 5.5FR 3 ทาง 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์มเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04775/2560
จ านวน 60  ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.-บาท 96,300-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1066 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04776/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

1067 วัสดุของใช้การแพทย์ 46,224.00 46,224.00 ตกลงราคา บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 18/3/2556
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 46,224.-บาท 46,224..บาท ของผู้ใช้ 20/2/2556

1068 Cellprep Plus LBC 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจ ซีแฮล์ทแคร์ จกัด บริษัท บีเจ ซีแฮล์ทแคร์ จกัด ตามความต้องการ 04807/2560
จ านวน  600ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 90,000-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

1069 Elastic Bendage6 น้ิว 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 40809/2560
จ านวน 2000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1070 ชุดสายให้ละลายเข้าหลอดเลือดด า 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 04753/2562
จ านวน 10ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 16,050.-บาท 16,050-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1071 กระดาษ PREMIUM FULL PAGE 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04753/2563
จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 95,3400.-บาท 95,340.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

1072 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,000.00 79,000.00 ตกลงราคา บริษัทไทยก๊อส จ ากัด บริษัทไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04856/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 79,000.-บาท 79,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/3/2560

1073 วัสดุของใช้การแพทย์ 32,060.00 32,060.00 ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04855/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 32,060.-บาท 32,060.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

1074 Certofix Duo V730 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 04857/2560
จ านวน 75 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

1075 วัสดุของใช้การแพทย์ 16,478.00   16,478.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04965/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,478.- บำท 16,478.- บำท ของผู้ใช้ 4/4/2560

1076 WES 0309 VIXONE NEBUIZER 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัทสยาม ฮอลปิตอล ซัพพลายจ ากัด บริษัทสยาม ฮอลปิตอล ซัพพลายจ ากัด ตามความต้องการ 04696/2560
จ านวน 1500 รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 4/4/2560

1077 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04966/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,0000.- บำท 10,0000.- บำท ของผู้ใช้ 4/4/2560

1078 บรัท เจบี มดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 82,500.00   82,500.00    ตกลงราคา บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05105/2560
จ านวน 1500 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 0//4/2560

1079 วัสดุของใช้การแพทย์ 4,826.00     4,826.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนลฟาร์มาซูติคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนลฟาร์มาซูติคอล ตามความต้องการ 02883/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,826.- บำท 4,826.-บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

1080 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05277'/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,0000.- บำท 10,00000.-บำท ของผู้ใช้ 18/4/2560

1081 MICRO Hematocrit tube Red Corde 46,224.00   46,224.00    ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05331/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 46,224.-บำท 46,224.- บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

1082 Aquapak Sterile Water 340 ml 96,800.00   96,800.00    ตกลงราคา บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05333/2560
จ านวน 1100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,800.- บำท 96,800.- บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

1083 Elastic Bendage 2"(ผ้าพันเคล็ด) 2,800.00     2,800.00      ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05335/2560
จ านวน 20 โหล รำคำท่ีเสนอ 2,800.- บำท  2,800.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1084 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,559.00   89,559.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05334/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 89,559.- บำท 89,559.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

1085 ผ้าก๊อส 3x3 8 ช้ัน 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05383/2560
จ านวน  15,00 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-บสท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1086 สายสวนปัสสาวะ ชนิด 2 ทาง แบอร์ 14 54,570.00   54,570.00    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 05440/2560
จ านวน  300 เส้น รำคำท่ีเสนอ 54,570 บำท 54,570.-บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

1087 สายสวนปัสสาวะ ชนิด 2 ทาง แบอร์ 20 5,457.00     5,457.00      ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 05441/2560
จ านวน 300 เส้น รำคำท่ีเสนอ 5,457.-บำท บำท 5,457.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

1088 7" Kink Resistant Tubing 12,000.00   12,000.00    ตกลงราคา บริษัทสยาม ฮอลปิตอล ซัพพลายจ ากัด บริษัทสยาม ฮอลปิตอล ซัพพลายจ ากัด ตามความต้องการ 05435/2560
600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 12,000.-บำท 12,000.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

1089 สายยาง เคนท์ -ลาเท็กซ์  203 18,900.00   18,900.00    ตกลงราคา  บริษัท ออลเมด จ ากัด  บริษัท ออลเมด ตามความต้องการ 05436/2560
จ านวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 18,900.- บำท 18,900.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

1090 เข็มเย็บผิวหนัง 332/7 850.00        850.00         ตกลงราคา หจก หาญอินเตอร์ เนช่ันแนล หจก หาญอินเตอร์ เนช่ันแนล ตามความต้องการ 05463/2560
จ านวน 2  โหล รำคำท่ีเสนอ 850.- บำท 850.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

1091 Cellpre Plus 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท   บี เจ ซี เฮลท์แคร์จ ากัด บริษัท   บี เจ ซี เฮลท์แคร์จ ากัด ตามความต้องการ 05462/2560
จ านวน   600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.-บำท 90,000.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

1092 Tracheal Tube clear 075 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 05473/2560
จ านวน  400 ชุด รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท 64,200.-บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

1093 เจลโค ไอวีแคล เบอร์ 20X1.25 46,224.00   46,224.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07368/2560
จ านวน   48 กล่อง  รำคำท่ีเสนอ 46,224.- บำท 46,224.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2560

1094 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,377.23   95,377.23    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 07367/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,377.23.- บำท 95,377.23.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2560

1095 Plastic Eye Shield (ท่ีครอบตา) 20,400.00   20,400.00    ตกลงราคา หจก    โซลาร์แล็บจ ากัด หจก    โซลาร์แล็บจ ากัด ตามความต้องการ 07336/2560
จ านวน   3000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 20,400.- บำท  20,400.- บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

1096 เข็มเย็ลแผลมานิ MH 24 76,000.00   76,000.00    ตกลงราคา หสม จินดาอสถ หสม จินดาอสถ ตามความต้องการ 07391/2560
จ านวน 400 โหล รำคำท่ีเสนอ 76,000- บำท  76,000- บำท ของผู้ใช้ 1/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

1097 wes-0309 Vixone Nebulizer w/mask 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ยาม ฮอปิตอล ซัพลาย บริษัท ยาม ฮอปิตอล ซัพลาย ตามความต้องการ 07392/2560
จ านวน 1500  ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500- บำท  97,500- บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

1098 Cellprep Plus LBC 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท   บี จ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท   บี จ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07393/2560
จ านวน 600 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

1099 Tracheal Tube Clear Profile 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07417/2560
จ านวน  400 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 64,200- บำท 64,200- บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

1100 Swivel Connectorm15 mm 99,296.00   99,296.00    ตกลงราคา บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07417/2560
จ านวน 290 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 99,296.- บำท 99,296.- บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

1101 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00   64,800.00    ตกลงราคา บรัษัท  โพสท์เฮลท์แคร์ บรัษัท  โพสท์เฮลท์แคร์ ตามความต้องการ 07416/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,800- บำท  64,800- บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

1102 วัสดุของใช้การแพทย์ 42,400.00   42,400.00    ตกลงราคา หสม จินดาอสถ หสม จินดาอสถ ตามความต้องการ 07414/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 420,400- บำท รำคำท่ีเสนอ 42,400.- บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

1103 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00   94,160.00    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 07451/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,160- บำท 94,160- บำท ของผู้ใช้ 6/7/2560

1104 Protective Visor 18,000.00   18,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 07452/2560
จ านวน 1200 อัน รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท  18,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/7/2560

1105 ตลับพลาสติก 30 กรัม 25,680.00   25,680.00    ตกลงราคา ร้านสมบรูณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบรูณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 07453/2560
จ านวน  15,000 ใบ รายการ รำคำท่ีเสนอ 25680.- บำท  25680.- บำท ของผู้ใช้ 6/7/2560

1106 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,410.00   67,410.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 07448/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,410.- บำท 67,410.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

1107 Edward SWAN GANZTHERMODILUTION 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07449/2560
จ านวน  25 อัน รำคำท่ีเสนอ 90,000- บำท รำคำท่ีเสนอ 90,000- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

1108 ส าลีชุบแอลกอฮอล์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07450/2560
จ านวน  2,000 แพค รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท 100,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

1109 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,500.00   79,500.00    ตกลงราคา บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท คีย์แมน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 07419/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,500.- บำท  79,500.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560
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1110 IntraSite Gel 25 g 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07495/2560
จ านวน  500 หลอด รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

1111
Blue Line Ultra Tracheostomy Tube, 
Soft 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07493/2560
จ านวน  290 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

1112 อ๊อกซิเยนมาสผู้ใหญ่ Hud 1059 82,500.00   82,500.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07541/2560
จ านวน  1,500 set รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท 82,500.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2560

1113 เข็มเย็บผิวหนัง G 412/12 4,109.00     4,109.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนลฟาร์มาซูติคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนลฟาร์มาซูติคอล ตามความต้องการ 07542/2560
จ านวน  7 โหล รำคำท่ีเสนอ 4,109.- บำท 4,109.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2560

1114 กระดาษบันทึก THERMAL 18,000.00   18,000.00    ตกลงราคา บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 07543/2560
จ านวน  400 ม้วน 18,000.- บำท 18,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2560

1115 MUCOUS EXTRACTOR 14 FR. 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 07539/2560
จ านวน  2,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท  84,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2560

1116 ถังใส่วัสดุมีคมติดเช้ือ ขนาด 5x7 น้ิว 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชิน เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07577/2560
จ านวน  4,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

1117 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07633/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80 บำท  90,457.80 บำท ของผู้ใช้ 14/7/2560

1118 วัสดุของใช้การแพทย์ 41,700.00   41,700.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07631/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,700.- บำท 41,700.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

1119 ผ้าก๊อสตัดแผ่น 9 น้ิว x 12 น้ิว GC 912 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07651/2560
จ านวน  250 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 100,000- บำท  100,000- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2560

1120 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00   64,800.00    ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07642/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,800.- บำท  64,800.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2560

1121 เพนโรสเดรน 1/4 น้ิว 4,200.00     4,200.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เค พลัสซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนล ตามความต้องการ 07705/2560
จ านวน  200 เส้น รำคำท่ีเสนอ 4,200.- บำท  4,200.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

1122 อ๊อกซิเยนมาสผู้ใหญ่ Hud 1059 82,500.00   82,500.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 07706/2560
จ านวน  1,500 set รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1123 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,600.00     3,600.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 07776/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,600- บำท 3,600- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

1124 ซองอบฆ่าเช้ือ 8 น้ิว 69,000.00   69,000.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07778/2560
จ านวน  10 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 69,000.- บำท 69,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

1125 แบลคซิลค์ เบอร์ 3/0 ชนิดหลา 31,800.00   31,800.00    ตกลงราคา บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ตามความต้องการ 07777/2560
จ านวน  120 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 31,800.- บำท 31,800.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

1126 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07779/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 90,457.80 บำท 90,457.80 บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

1127 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,240.00   34,240.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07780/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 34,240.- บำท  34,240.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

1128 ใบมีดผ่าตัดสเตอไร เบอร์ 15 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ตามความต้องการ 07821/2560
จ านวน 15,000 ใบ  รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

1129 เพนโรสเดรน 1/2 น้ิว 2,100.00     2,100.00      ตกลงราคา  ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ เค พลัส ซัพพลาย  ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ เค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07845/2560
จ านวน 100 เส้น  รำคำท่ีเสนอ 2,100.- บำท  2,100.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

1130 Elastic bendage 4น้ิว ชนิด Crepe 33,600.00   33,600.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07839/2560
จ านวน 120 โหล  รำคำท่ีเสนอ 33,600.- บำท  33,600.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

1131 วัสดุของใช้การแพทย์ 61,852.00   61,852.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 07840/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 61,852.- บำท 61,852.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

1132 COLOPLAST 5585 [20/Bx] 59,920.00   59,920.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 07842/2560
จ านวน 20 กล่อง  รำคำท่ีเสนอ 59,920.- บำท  59,920.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

1133 กระดาษบันทึก THERMAL PAPER 18,000.00   18,000.00    ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07844/2560
จ านวน 400 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท  18,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

1134 CellPrep Plus LBC 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07894/2560
จ านวน 600 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

1135 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,750.00   34,750.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07893/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,750.- บำท รำคำท่ีเสนอ 34,750.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1136 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,452.80   90,452.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07887/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,452.80 บำท รำคำท่ีเสนอ 90,452.80 บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

1137 วัสดุของใช้การแพทย์ 52,842.50   52,842.50    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 07891/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 52,742.50 บำท รำคำท่ีเสนอ 52,742.50 บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

1138 Easifix Co.10 cm.x4m. Box of 3 (4น้ิว) 26,964.00   26,964.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือพทย์ ตามความต้องการ 07889/2560
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ  26,964.- บำท   26,964.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

1139 Tracheal tube clear profile 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07890/2560
จ านวน 400 อัน รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท  64,200.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

1140 Easifix Cohesive 2.5cm.x4m. 19,902.00   19,902.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07886/2560
จ านวน 60 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 19,902.- บำท 19,902.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

1141 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07910/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560

1142 ALLEVYN 20 CM.x20 CM. 47,957.40   47,957.40    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07912/2560
จ านวน 60 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 47,957.40 บำท  47,957.40 บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560

1143 กล่องพลาสติกเบอร์ 3 8,346.00     8,346.00      ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07913/2560
จ านวน 6,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 8,346.- บำท 8,346.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560

1144 12503000 4.3MM. INTRODUCER F. 31,200.00   31,200.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07911/2560
จ านวน 65 เส้น รำคำท่ีเสนอ 31,200.- บำท 31,200.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560

1145 วัสดุของใช้การแพทย์ 15,680.00   15,680.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 07942/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,680.- บำท 15,680.- บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560

1146 Corrugated tube 72 น้ิว ( 6 ฟุต) 24,300.00   24,300.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07945/2560
จ านวน 300 ชุด รำคำท่ีเสนอ 24,300.- บำท 24,300.- บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560

1147 WES-0209 VIXONE NEBULIZER 54,000.00   54,000.00    วิธีพิเศษ บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07946/2560
จ านวน 1,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 54,000.- บำท 54,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560

1148 ซองอบฆ่าเช้ือ 12 น้ิว 2T/12 น้ิว 65,400.00   65,400.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07943/2560
จ านวน 6 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 65,400.- บำท 65,400.- บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1149 ซองอบฆ่าเช้ือ 12 น้ิว 2T/12 น้ิว 65,401.00   65,401.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07943/2561
จ านวน 6 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 65,400.- บำท 65,400.- บำท ของผู้ใช้ 28/7/2560

1150 ไกด์เอ็นโด 5.6 มม. 503000 9,600.00     9,600.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 08022/2560
จ านวน 20 อัน รำคำท่ีเสนอ 9,600.- บำท 9,600.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

1151 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00   64,800.00    ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08020/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,800.- บำท 64,800.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

1152 วัสดุของใช้การแพทย์ 49,642.00   49,642.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08021/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 49,642.- บำท 49,642.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

1153 STOCKINETTE 8"x20 M. 2468 22,000.00   22,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี ตามความต้องการ 08170/2560
จ านวน 20 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 22,000.- บำท 22,000.-บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1154 Corrugated tube 72 น้ิว ( 6 ฟุต) 24,300.00   24,300.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08187/2560
จ านวน 300 เส้น รำคำท่ีเสนอ 24,300.- บำท 24,300.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1155 สายยางซิลิโคน 7 x 11 มม. 1,250.00     1,250.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 08165/2560
จ านวน 10 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 1,250.- บำท 1,250.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1156 BEP PANADULT (หมอนอน)สเตนเลส 8,700.00     8,700.00      ตกลงราคา บรัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บรัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05515/2560
จ านวน 10 ใบ รำคำท่ีเสนอ 8,700.-บำท 8,700.- บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1157 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,028.00   86,028.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 05516/2560
จ านวน  4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,028.- บำท 86,028.- บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

1158 วัสดุของใช้การแพทย์ 51,360.00   51,360.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 05544/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,028.-บำท 86,028.-บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

1159 OPSITE   Code 45x45 cm. 66,286.50   66,286.50    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05574/2560
จ านวน 30  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 66,286.50- บำท 66,286.50- บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

1160 Blue line Uitra Tracheostomy 075 53,500.00   53,500.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 05573/2560
จ านวน 20 ชุด รำคำท่ีเสนอ 53,500.-บำท- บำท 53,500.-บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

1161 Aquapak Sterile Water 340 ml 94,160.00   94,160.00    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 03304/2560
จ านวน  1100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 94,160.- บำท 94,160.-บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1162 Certofix trio V 730 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 03301/2560
จ านวน 60  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,457.80-บำท 90,457.80- บำท ของผู้ใช้ 2/4/2560

1163 วัสดุของใช้การแพทย์ 39,000.00   39,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03303/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,000.- บำท 39,000- บำท ของผู้ใช้ 2/4/2560

1164 Urine bag 2000 ml Push Pull 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บีแวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด บริษัท บีแวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี  จ ากัด ตามความต้องการ 05645/2560
จ านวน 7,000   ช้ิน รำคำท่ีเสนอ94,500- บำท  2,800.- บำท ของผู้ใช้ 1/4/2560

1165 วัสดุของใช้การแพทย์ 22,650.00   22,650.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 05334/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,650- บำท 22,650.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

1166 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 03463/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80- บำท 90,457.80-บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1167 วัสดุของใช้การแพทย์ 2,800.00     2,800.00      ตกลงราคา บริษัท  เอ็มดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท  เอ็มดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05795/2560
จ านวน  2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,800.-บำท 2,800.-บำท ของผู้ใช้ 2/5/2560

1168 แก๊สเอทิธีนออก๊ไซค์340 กรัม 97,750.00   97,750.00    ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 03483/2560
จ านวน 115  หลอด รำคำท่ีเสนอ 97,750.-บำท 97,750บำท ของผู้ใช้ 2/5/2560

1169 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิงจ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิงจ ากัด ตามความต้องการ 03508/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 8/5/2560

1170 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,400.00   21,400.00    ตกลงราคา  บริษัท ออลเมด  บริษัท ออลเมด ตามความต้องการ 03532/2560
จ านวน 2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,400- บำท 21,400.-บำท ของผู้ใช้ 8/5/2560

1171 Tensoplast FAB 3 น้ิว 6,152.50     6,152.50      ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 03527/2560
จ านวน 50   ม้วน รำคำท่ีเสนอ 6,152.50 6,152.50.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

1172 กระดาษบันทึก  THERMAL PAPER 18,000.00   18,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เค พลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 03579/2560
จ านวน   400 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 18,000-บำท 18,000.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

1173 Certofix trio V 730 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 03575/2560
จ านวน 60 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,457.80.- บำท 90,457.80.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

1174 สายสวนปัสสาวะ ชนิด 2 ทางเบอร์ 16 90,950.00   90,950.00    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 03608/2560
จ านวน 500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,950.-บำท บำท 90,950.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1175 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,645.00   78,645.00    ตกลงราคา ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 03588/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,645.-บำท 78,645.-บำท ของผู้ใช้ 8/5/2560

1176 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิงจ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิงจ ากัด ตามความต้องการ 05906/2560
จ านวน   2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000-บำท 1,00,000.-บำท ของผู้ใช้ 15/5/2560

1177 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 05987/2560
จ านวน  60 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,457.80.- บำท 90,457.80.-บำท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1178 N.W Gauyze Dressing Pads 3"x6" 1,400.00     1,400.00      ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05986/2560
จ านวน 400 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 14,000- บำท 14,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

1179 สายสวนปัสสาวะ ชนิด 2 ทางเบอร์ 14 90,950.00   90,950.00    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 09585/2560
จ านวน 500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,950.-บำท บำท 90,950.-บำท ของผู้ใช้ 17/5/2560

1180 แก๊สเอทิธีนออก๊ไซค์340 กรัม 97,750.00   97,750.00    ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 06001/2560
จ านวน   115 หลอด รำคำท่ีเสนอ 97,750-บำท 97,750.-บำท ของผู้ใช้ 17/5/2560

1181 วัสดุของใช้การแพทย์ 13,793.40   13,793.40    ตกลงราคา ห.ส.ม. จินดาโอสถ ห.ส.ม. จินดาโอสถ ตามความต้องการ 06000/2560
จ านวน  5  รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,793.40- บำท 13,793.40 ของผู้ใช้ 17/5/2560

1182 Allevyn20x20cm 47,957.40   47,957.40    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06069/2560
จ านวน  60 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 47,957.50-บำท 47,957.80บำท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1183 mucous Extractor 14 Fr 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท  เอ็นโดเมด(1999) จ ากัด บริษัท  เอ็นโดเมด(1999) จ ากัด ตามความต้องการ 03758/2560
จ านวน  2000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1184 สายยางเคนท์-ลาเท็กซ์ 15,600.00   15,600.00    ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06157/2560
จ านวน20  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 15,600- บำท 15,600.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

1185 Confoming Bamdage 4" 48,000.00   48,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03858/2560
จ านวน  300 โหล 48,000.-บำท 48,000.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

1186 Certofix trio V 730 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 03865/2560
จ านวน   60 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,475.80-บำท 90,475.80-บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

1187 ชามรูปไตพลาสติก 2,400.00     2,400.00      ตกลงราคา หจก สหเคร่ืองมือแพทย์ หจก สหเคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 06218/2560
จ านวน 200 ใบ รำคำท่ีเสนอ 2,400.-บำท- บำท 2,400.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
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1188 แก๊สเอทิธีนออก๊ไซค์340 กรัม 97,750.00   97,750.00    ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 06217/2560
จ านวน  115 หลอด 97,750.-บำท 97,750.-บำท ของผู้ใช้ 25/5/2560

1189 Certofix trio V 730 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 06220/2560
จ านวน  60 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,457.80.- บำท 90,457.80.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

1190 วัสดุของใช้การแพทย์ 32,635.00   32,635.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 06270/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 32,635.- บำท 32,635.-บำท ของผู้ใช้ 25/5/2560

1191 Trach Yube Clear Prof 100/199/065 9,630.00     9,630.00      ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 06271/2560
จ านวน 20  ชุด  รำคำท่ีเสนอ 9,630.- บำท 32,635.-บำท ของผู้ใช้ 25/5/2560

1192 วัสดุของใช้การแพทย์ 15,408.00   15,408.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 06272/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 15,408- บำท 15,408.-บำท ของผู้ใช้ 25/5/2560

1193 วัสดุของใช้การแพทย์ 55,100.00   55,100.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 06308/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 55,100.- บำท 55,100.-บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1194 กระดาษบันทึก  THERMAL PAPER 18,000.00   18,000.00    ตกลงราคา บริษัทคีย์แมน อิเตอรฺแนช่ันแนล บริษัทคีย์แมน อิเตอรฺแนช่ันแนล ตามความต้องการ 06314/2560
จ านวน  400 ม้วน  รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท 18,000.-บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

1195 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,500.00   79,500.00    ตกลงราคา บริษัทคีย์แมน อิเตอรฺแนช่ันแนล บริษัทคีย์แมน อิเตอรฺแนช่ันแนล ตามความต้องการ 06309/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 79,500.- บำท 79,500.-บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1196 Impidu Ral Needle 18Gx80mm 39,590.00   39,590.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 06313/2560
จ านวน 100 อัน  รำคำท่ีเสนอ 39,590.- บำท 39,590.-บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1197 ซองอบฆ่าเช้ือ 4 น้ิว(ไทเวกซ์) 33,900.00   33,900.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 6371/2560
จ านวน 10  ม้วน รำคำท่ีเสนอ 33,900.- บำท 33,900.-บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1198 Cellprep Plus LBC 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท บี เจ ซี เฮล์แคร์   จ ากัด บริษัท บี เจ ซี เฮล์แคร์   จ ากัด ตามความต้องการ 06270/2568
จ านวน 600 ชุด  รำคำท่ีเสนอ90,000- บำท 90,000.-บำท ของผู้ใช้ 2/6/2560

1199 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท บี เอ็ม ไอ เมดิคอล   จ ากัด บริษัท บี เอ็ม ไอ เมดิคอล   จ ากัด ตามความต้องการ 06369/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.-บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1200 Visor Sheet (1ขา 10 แผ่น) 45,000.00   45,000.00    ตกลงราคา บรัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06434/2560
จ านวน  500 แผ่น  รำคำท่ีเสนอ 45,000.-บำท 45,000.-บำท ของผู้ใช้ 30/5/2560
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1201 วัสดุของใช้การแพทย์ 32,000.00   32,000.00    ตกลงราคา บรัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บรัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06433/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,000.- บำท 32,000.-บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

1202 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00   64,800.00    ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06435/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,800.-บำท 64,800.-บำท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1203 วัสดุของใช้การแพทย์ 42,800.00   42,800.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 05574/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,500.-บาท- บำท 42,500.-บำท บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

1204 วัสดุของใช้การแพทย์ 15,408.00   15,408.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 06490/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,408.-บำท- บำท 15,408.-บำท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1205 Elastic Bendage 6 " 8,400.00     8,400.00      ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 06488/2560
จ านวน  20 ชุด รำคำท่ีเสนอ 8,400บำท.- บำท 8,400.-บำท ของผู้ใช้ 1/6/2560

1206 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,457.00   89,457.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 06489/2560
จ านวน  4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 89,457.-บำท 89,457.- บำท ของผู้ใช้ 1/6/2560

1207 Cellprep Plus LBC 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท  บี เจ ซี จ ากัด บริษัท  บี เจ ซี จ ากัด ตามความต้องการ 06601/2560
จ านวน 600 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000- บำท ของผู้ใช้ 6/6/2560

1208 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 06602/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ90,457.80- บำท 90,457.80 ของผู้ใช้ 6/6/2560

1209 mucous Extractor 14 Fr 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 06603/2560
จ านวน 200  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 84,000- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/6/2560

1210 สายสวนปัสสาะ เบอร์ 12 น่ิม 5,490.00     5,490.00      ตกลงราคา ห จ ก ไอ เค เอส เทรดด้ิง ห จ ก ไอ เค เอส เทรดด้ิง ตามความต้องการ 06604/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,490- บำท 5,490- บำท ของผู้ใช้ 0606/2560

1211 พาราฟิลม์ 4"x125 ฟุต 41,944.00   41,944.00    ตกลงราคา หจก   คอมมอนกรุ๊พ จ ากัด หจก   คอมมอนกรุ๊พ จ ากัด ตามความต้องการ 06635/2560
จ านวน  2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,750.-บำท  41,750.-บำท ของผู้ใช้ 7/6/2560

1212 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00   64,800.00    ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06731/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,800.-บำท  64,800.-บำท ของผู้ใช้ 8/6/2560

1213 mucous Extractor 14 Fr 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 06728/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 84,000.-บำท 84,000.-บำท ของผู้ใช้ 6/6/2560
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1214 ชุดเอคเทนช่ัน เบอร์ 18 31,600.00   31,600.00    วิธีพิเศษ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06850/2560
จ านวน 5,000   ชุด รำคำท่ีเสนอ 31,600- บำท 31,600.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

1215 ใบมีดผ่าตัดสเตอร์ไรน์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท แพทยภัณฑ์ จ ากัด บริษัท แพทยภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06849/2560
15,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

1216 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,381.60   99,381.60    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06853/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,381.-บำท  99,381.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

1217 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 06852/2560
จ านวน 2 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,457.80.- บำท 90,457.80.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

1218 Aquapak Sterile Water 340 ml 96,800.00   96,800.00    ตกลงราคา บริษัท  ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท  ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06851/2560
จ านวน  1100   ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,800.-บำท  96,800.-บำท ของผู้ใช้ 14/562560

1219 สายยางเคนท์-ลาเท็กซ์ เบอร์ 200 30,400.00   30,400.00    ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06942/2560
จ านวน  80  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 30,400.-บำท 30,400.-บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

1220 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,715.00   79,715.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 05906/2560
จ านวน   3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,715.-บำท 79,715.-บำท ของผู้ใช้ 15/5/2560

1221 Confoming Bamdage 2" 3,210.00     3,210.00      ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 06940/2560
จ านวน   24  โหล 3,210.-บำท 3210,.-บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

1222 Opsite Code 15 cmx28 cm 99,242.00   99,242.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06944/2560
จ านวน  175 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,242.- บำท  99,242.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

1223 เพนโรสเดรน5/8น้ิว 3,150.00     3,150.00      ตกลงราคา  ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ เค พลัส ซัพพลาย  ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ เค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 06941/2560
จ านวน 50 เส้น รำคำท่ีเสนอ 3,150.-บำท บำท  3,150.-บำท บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

1224 วัสดุของใช้การแพทย์ 40,446.00   40,446.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 06972/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,446-บำท  40,446-บำท ของผู้ใช้ 19/6/2560

1225 วัสดุของใช้การแพทย์ 31,051.40   31,051.40    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06973/2560
จ านวน   2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 31,051.40- บำท 31,051.40- บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

1226 กล่องเคร่ืองมือแพทย์ 22.8x12.7x7 8,000.00     8,000.00      ตกลงราคา บริษัทพนาสัวสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด บริษัทพนาสัวสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06975/2560
จ านวน  50  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,000-บำท  8,000-บำท ของผู้ใช้ 7/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1227 Opsite Code 40cmx 42cm 86,188.50   86,188.50    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06392/2560
จ านวน  50  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 86,188.50- บำท  86,188.50- บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1228 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,978.00   17,978.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญอินเตอร์เนช่ันแนล ตามความต้องการ 07055/2560
จ านวน 2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,978บำท  17,978บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

1229 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,240.00   28,240.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 07054/2560
จ านวน   2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,240.-บำท  28,240.-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

1230 Trach Tube Clear Prof 100/199/080 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07056/2560
จ านวน   400 อัน รำคำท่ีเสนอ 64,200-บำท 64,200-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

1231 wes-0309 Vixone Nebulizer w/mask 82,500.00   82,500.00    ตกลงราคา บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 07094/2560
จ านวน  1,500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 82,500.-บำท- บำท 82,500.-บำท- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

1232 สายสวนปัสสาะ เบอร์ 12 น่ิม 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07092/2560
จ านวน  2000 เส้น รำคำท่ีเสนอ40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

1233 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,750.00   34,750.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07091/2560
จ านวน  4  รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,750.- บำท 34,750.-บำท ของผู้ใช้ 21/06/260

1234 Hypafix 10 cmx10cm 69,550.00   69,550.00    ตกลงราคา บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด ตามความต้องการ 07093/2560
จ านวน  500 d]jv'  รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท  69,550.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

1235 ชุดให้สารละลายเข้าหลอดเลือดด า 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท  ไพร์มเมดิคอล  จ ากัด บริษัท  ไพร์มเมดิคอล  จ ากัด ตามความต้องการ 07131/2560
จ านวน 20  ชุด  รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.-บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

1236 ไกดเอ็นโด 5.6 มม 9,600.00     9,600.00      ตกลงราคา  ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ เค พลัส ซัพพลาย  ห้างหุ้นส่วนจกัด เอ เค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07245/2560
จ านวน 20 อัน  รำคำท่ีเสนอ9,600- บำท 9,600- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

1237 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07244/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

1238 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,518.00   93,518.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07242/2560
จ านวน  5 รายการ  รำคำท่ีเสนอ 93,518.- บำท 93,518.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

1239 สายสวนปัสสาะ เบอร์ 12 น่ิม 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07241/2560
จ านวน 200 เส้น  รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท  40,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1240 Cellprep Plus LBC 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์   จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์   จ ากัด ตามความต้องการ 07240/2560
จ านวน 600  ชุด  รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

1241 ชุดอุปกรณ์เปลียนแปลงสัญญาณแรงดัน 70,000.00   70,000.00    ตกลงราคา บริษัท  เอ็ดวารด์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ กัด บริษัท  เอ็ดวารด์ ไลฟ์ ไซเอ็นซ์ กัด ตามความต้องการ 07239/2560
จ านวน 100   ชุด รำคำท่ีเสนอ 70,000.- บำท  70,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

1242 Thoracic catheter no 32 10,232.00   10,232.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07291/2560
จ านวน 40 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 10,232- บำท  10,232- บำท ของผู้ใช้ 2//06/2560

1243 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,632.00   17,632.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 07294/2560
จ านวน 2รายการ  รำคำท่ีเสนอ17,632.- บำท 17,632.- บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

1244 Trach Yube Clear Prof 100/199/075 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07290/2560
จ านวน  400 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 64,200- บำท  64,200- บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

1245 สายแฟ็คทิว 6." (Seilcone Tube) 96,900.00   96,900.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือพทย์ ตามความต้องการ 04977/2560
จ านวน 290 ชุด รำคำท่ีเสนอ  96,900.-บำท   96,900.-บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

1246 Swivel Connector 15 mm 99,296.00   99,296.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07315/2560
จ านวน 290 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 99,296.- บำท  99,296.- บำท ของผู้ใช้ 29/6/2560

1247 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,743.60   95,743.60    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จ ากัด ตามความต้องการ 07344/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,743.60- บำท 95,743.60- บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

1248 สายออก๊ซิเยนแคนนูลา 79,750.00   79,750.00    ตกลงราคา บริษัท พีพีเอส ฮอลพิทอล ซัพพลาย บริษัท พีพีเอส ฮอลพิทอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 07350/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,750.- บำท  79,750.- บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

1249 CellPrep Plus LBC 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08161/2560
จ านวน   600 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1250 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08163/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท 100,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1251 แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม 97,750.00   97,750.00    ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 08162/2560
จ านวน   115 หลอด รำคำท่ีเสนอ 97,750.- บำท  97,750.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1252 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08160/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80 บำท  90,457.80 บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1253 WES-0209 VIXONE NEBULIZER W/MOUTH 54,000.00   54,000.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08158/2560
จ านวน 1,000  ชุด รำคำท่ีเสนอ 54,000.- บำท 54,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1254 7' KINE RESISTANT TUBING 12,000.00   12,000.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08157/2560
จ านวน 600 ชุด  รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท  12,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1255 Allevyn 10 cm.x10 cm. [10 pc.] 80,036.00   80,036.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08156/2560
จ านวน  400 ช้ิน  รำคำท่ีเสนอ 80,036.- บำท 80,036.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

1256 Urine Bag 2,000ml : Push Pull 94,500.00   94,500.00    วิธีพิเศษ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ตามความต้องการ 08214/2560
จ านวน 7,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

1257 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,040.00   77,040.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08215/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,040.- บำท  77,040.- บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

1258 วัสดุของใช้การแพทย์ 59,213.80   59,213.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08273/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 59,213.80 บำท รำคำท่ีเสนอ 59,213.80 บำท ของผู้ใช้ 4/8/2560

1259 จุกยางส าหรับปิด Tube Blood Gas 18,457.50   18,457.50    ตกลงราคา บริษัท เซสท์ - เมด จ ากัด บริษัท เซสท์ - เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08275/2560
จ านวน  10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 18,457.50 บำท 18,457.50 บำท ของผู้ใช้ 4/8/2560

1260 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,400.00   24,400.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08274/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,400.- บำท  24,400.- บำท ของผู้ใช้ 4/8/2560

1261 วัสดุของใช้การแพทย์ 43,388.50   43,388.50    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08321/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 43,388.50 บำท 43,388.50 บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

1262 วัสดุของใช้การแพทย์ 55,640.00   55,640.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08320/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 55,640.- บำท 55,640.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

1263 REDUX CREAM สีเขียว 651-1021 45,000.00   45,000.00    ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 08322/2560
จ านวน  200 หลอด รำคำท่ีเสนอ 45,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 45,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

1264 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08318/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80 บำท 90,457.80 บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

1265 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,777.00   86,777.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08360/2560
จ านวน  4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,777.- บำท  86,777.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560
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1266 แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม 97,750.00   97,750.00    ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 08355/2560
จ านวน  115 หลอด รำคำท่ีเสนอ 97,750.- บำท 97,750.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

1267 Aquapak, Sterile Water 340 ml 96,800.00   96,800.00    ตกลงราคา บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08356/2560
จ านวน  1,100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,800.- บำท 96,800.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

1268 WES-0309 VIXONE NEBULIZER W/MASK 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08361/2560
จ านวน  1,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

1269 ใบมีดผ่าตัดสเตอไร เบอร์ 10 36,000.00   36,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์ ตามความต้องการ 08359/2560
จ านวน  6,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.-  บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

1270 วัสดุของใช้การแพทย์ 49,500.00   49,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08358/2560
จ านวน  4 รายการ 49,500.- บำท 49,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

1271 Tracheal tube clear prof 100/199/070 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08397/2560
จ านวน  60 set รำคำท่ีเสนอ 49,300.- บำท  49,300.- บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

1272 กระป๋องออกซิเจนชนิดปรับเปอร์เซ็นต์ได้ 79,000.00   79,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 08418/2560
จ านวน  20 ชุด รำคำท่ีเสนอ 79,000.- บำท  79,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

1273 Tracheal tube clear profile 100/199/080 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08445/2560
จ านวน  400 อัน รำคำท่ีเสนอ 90,457.80 บำท  90,457.80 บำท ของผู้ใช้ 10/8/2560

1274 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08444/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80 บำท 90,457.80 บำท ของผู้ใช้ 10/8/2560

1275 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,843.00     3,843.00      ตกลงราคา บริษัท IKS เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท IKS เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08445/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,843.- บำท  3,843.- บำท ของผู้ใช้ 10/8/2560

1276 แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม 97,750.00   97,750.00    ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 08519/2560
จ านวน  115 หลอด รำคำท่ีเสนอ 97,750.- บำท  97,750.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

1277 วัสดุของใช้การแพทย์ 54,000.00   54,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08526/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,000.- บำท  54,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

1278 วัสดุของใช้การแพทย์ 53,607.00   53,607.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08522/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 53,607.- บำท  53,607.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560
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1279 กระดาษบันทึก THERMAL PAPER 18,000.00   18,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 08581/2560
จ านวน  400 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท 18,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/8/2560

1280 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,624.00   67,624.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08580/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,624.- บำท 67,624.- บำท ของผู้ใช้ 16/8/2560

1281 Sterile Alcohol Blister Pack 8 pcs. 3,210.00     3,210.00      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08621/2560
จ านวน  1,000 แผง รำคำท่ีเสนอ 3,210.- บำท 3,210.- บำท ของผู้ใช้ 17/8/2560

1282 โกร่งบดยา 9 ซม. 6,000.00     6,000.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 08620/2560
จ านวน 60 ใบ รำคำท่ีเสนอ 6,000.- บำท 6,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/8/2560

1283 กระดาษ EKG 2 น้ิว 50 mm x 30 m (D) 2,500.00     2,500.00      ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08619/2560
จ านวน 50 ม้วน  รำคำท่ีเสนอ 2,500.- บำท 2,500.- บำท ของผู้ใช้ 17/8/2560

1284 วัสดุของใช้การแพทย์ 10,710.00   10,710.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮล่ีเมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮล่ีเมดิคอล ตามความต้องการ 08622/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,710.- บำท 10,710.-  บำท ของผู้ใช้ 17/8/2560

1285 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,457.80   90,457.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08625/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,457.80 บำท  90,457.80 บำท ของผู้ใช้ 17/8/2560

1286 ขวดใส่ช้ินเน้ือ 10 cc. พร้อมจุก 3,821.18     3,821.18      ตกลงราคา บริษัท รีโซลิค จ ากัด บริษัท รีโซลิค จ ากัด ตามความต้องการ 08651/2560
จ านวน 496 ช้ิน  รำคำท่ีเสนอ 3,821.18 บำท 3,821.18 บำท ของผู้ใช้ 18/8/2560

1287 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00   69,550.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08649/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท 69,550.- บำท ของผู้ใช้ 18/8/2560

1288 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08650/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 18/8/2560

1289 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,479.60   79,479.60    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08672/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,479.60 บำท  79,479.60 บำท ของผู้ใช้ 21/8/2560

1290 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,399.60   87,399.60    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08671/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,399.60 บำท  87,399.60 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

1291 ปรอทวัดไข้ทางปาก "มัทซูดา" 4,176.00     4,176.00      ตกลงราคา บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08669/2560
จ านวน 144 อัน รำคำท่ีเสนอ 4,176.- บำท  4,176.- บำท ของผู้ใช้ 21/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1292 วัสดุของใช้การแพทย์ 35,310.00   35,310.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08670/2560
จ านวน  4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 35,310.- บำท 35,310.- บำท ของผู้ใช้ 21/8/2560

1293 TRIFLO II 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 08747/2560
จ านวน  200 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

1294 ข้อต่อพลาสติก "สแกนดิ-แคร์ 27,600.00   27,600.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด IKS เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด IKS เทรดด้ิง ตามความต้องการ 08748/2560
จ านวน  400 ตัว รำคำท่ีเสนอ 27,600.- บำท 27,600.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

1295 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,668.00   34,668.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08746/2560
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,668.- บำท 34,668.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

1296 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,750.00     8,750.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 08755/2560
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,750.- บำท 8,750.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

1297 ถุงยางอนามัย CONDOM LUBRICATED 8,750.00     8,750.00      ตกลงราคา บริษัท FCP จ ากัด บริษัท FCP จ ากัด ตามความต้องการ 591/2560
จ านวน  5,000 ช้ิน  รำคำท่ีเสนอ 8,750.- บำท 8,750.- บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

1298 ลูกสูบยางเบอร์ 2 6,000.00     6,000.00      ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 708/2560
จ านวน  100 ใบ รำคำท่ีเสนอ 6,000.- บำท 6,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

1299 สายสวนเส้นเลือดท่ีใช้ guide wire 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 707/2560
จ านวน  20 ชุด รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท  32,100.- บำท ของผู้ใช้ 11/9/2560

1300 ไม้กดล้ิน H705 7,500.00     7,500.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซล่าร์แล็บ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซล่าร์แล็บ ตามความต้องการ 804/2560
จ านวน  10,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 7,500.- บำท  7,500.- บำท ของผู้ใช้ 26/9/2560

1301 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00030/2560
จ านวน 79 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10 บาท  98,900.10 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559

1302 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00032/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,950.- บาท  90,950.- บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559

1303 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00056/2560
จ านวน 79 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10 บาท  98,900.10 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

1304 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,995.00 99,995.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00122/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,995.- บาท  99,995.- บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1305 วัสดุของใช้การแพทย์ 73,402.00 73,402.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00120/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 73,402.-บาท 73,402.- บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559

1306 เส้ือกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วท้ิง 3 ช้ัน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดบ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดตามความต้องการ 00119/2560
จ านวน 1000 ชุด  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท  100,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/10/2560

1307 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00118/2560
จ านวน 79 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท  98,900.10 บาท ของผู้ใช้ 6/11/2560

1308 DST GIA 60-4.8 SULU 77,040.00 77,040.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08735/2560
จ านวน 8 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท  77,040.-บาท ของผู้ใช้ 7/10/2560

1309
DRESSING-POLYURETHANE FORM 12 x 
12 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด บ. เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด ตามความต้องการ 00187/2560
จ านวน 12 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559

1310
Bioglue 2 ml. Prefilled Syring (BG3502-
5) 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00230/2560
จ านวน 8 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท  92,000.- บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

1311
CHALLENGER TI-P SM-LIGAT.CLIPS 12 
CARTR 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07226/2560
จ านวน 16 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

1312 เส้ือกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วท้ิง 3 ช้ัน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดบ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดตามความต้องการ 00222/2560
จ านวน 1000 ชุด  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2560

1313 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00221/2560
จ านวน 79 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท  98,900.10 บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

1314 DST GIA 80-4.8 SULU 77,040.00 77,040.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00220/2560
จ านวน 5 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

1315 STERILE - SMS SURGICAL GOWN SIZE L 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 06608/2559
จ านวน 8 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2559

1316
DRESSING-POLYURETHANE FORM 12 x 
12 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด บ. เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด ตามความต้องการ 00250/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

1317
Bioglue 5 ml. Prefilled Syring (BG3515-
5) 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06657/2559
จ านวน 8  แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 8/7/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1318
ผ้าก๊อสพับ 4"x4" 8 ช้ัน X-ray ปลอดเช้ือ 10
 ช้ิน 98,800.00 98,800.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00251/2560
จ านวน 8 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

1319 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,336.00 69,336.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00252/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 69,336.-บาท 69,336.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

1320 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,938.96 94,938.96 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06687/2559
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,938.96 บาท 94,938.96 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2559

1321 วัสดุของใช้การแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท) จก. บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท) จก. ตามความต้องการ 00254/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 63,000.-บาท 63,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

1322 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,534.00 81,534.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00308/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,534.-บาท 81,534.-บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

1323 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,483.20 87,483.20 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00344/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 87,483.20บาท 87,483.20บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

1324 STERILE - SMS SURGICAL GOWN SIZE L 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00344/2560
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

1325 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00345/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

1326 เส้ือกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วท้ิง 3 ช้ัน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดบ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดตามความต้องการ 00346/2560
จ านวน 69 แผ่น  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

1327 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,040.00 77,040.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00360/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

1328
VCP427H  ไวคริลพลัส 3/0 เข็มพีเอส-2
คัตต้ิง 94,951.80 94,951.80 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00403/2560
จ านวน 16 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 94,951.80บาท 94,951.80บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

1329 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,910.00 99,910.00 ตกลงราคา บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00404/2560
จ านวน 9 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,910.-บาท 99,910.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

1330 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,059.70 97,059.70 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00425/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,059.70บาท  97,059.70บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1331 NASAL DRESSING,8CML,HEMOX 10/BX 59,920.00 59,920.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00427/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 59,920.-บาท 59,920.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

1332 เส้ือกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วท้ิง 3 ช้ัน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดบ. อินเด็ดซ์ เมดิคัล แอนด์ ซพพลาย จ ากัดตามความต้องการ 00428/2560
จ านวน 69 แผ่น  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

1333 STERILE - SMS SURGICAL GOWN SIZE L 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00429/2560
จ านวน 8 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

1334 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,199.42 96,199.42 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00474/2560
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,199.42บาท 96,199.42บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

1335 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 00475/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

1336 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,320.00 81,320.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00487/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,320.-บาท 81,320.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2559

1337 STERILE - SMS SURGICAL GOWN SIZE L 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00488/2560
จ านวน 8 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2559

1338 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. เมดสเต็ป จ ากัด บ. เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 00515/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559

1339 วัสดุของใช้การแพทย์ 83,973.60 83,973.60 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00576/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,973.60.-บาท 83,973.60.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

1340 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00579/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,620.-บาท 4,620.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2560

1341 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00582/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

1342
สายเลเซอร์ขนาด 23 เกจ ไดเรคช่ันนอลปรับ
ความยาวได้ 23 ga 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. โดเมดิคอลส์ จ ากัด บ. โดเมดิคอลส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00633/2560
จ านวน  5 สาย ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

1343 คาสเซ็ตต์บรรจุไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เข้มข้น 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00628/2560
จ านวน 8 โหล ราคาท่ีเสนอได้ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1344 STERILE - SMS SURGICAL GOWN SIZE L 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00631/2560
จ านวน 8 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

1345 ผ้าเจาะกลาง สวนปัสสาวะ 98,400.00 98,400.00 ตกลงราคา บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00634/2560
จ านวน 5 ผืน ราคาท่ีเสนอได้ 98,400.-บาท 98,400.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

1346 DERMATOME BLADES 00880000010 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00640/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2559

1347 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00369/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2559

1348 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,927.30 99,927.30 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00641/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,927.30 บาท 99,927.30 บาท ของผู้ใช้ 1/11/2559

1349
L-clip Titanium perm. Angled 7,5 
mm,max. 8,500.01 8,500.01 ตกลงราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00059/2560
จ านวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 8,500.01บาท 8,500.01บาท ของผู้ใช้ 5/10/2560

1350 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 51,100.00 51,100.00 ตกลงราคา บ. ออโธธีเชีย จ ากัด บ. ออโธธีเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 00057/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,100.-บาท 51,100.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2560

1351 STRATA II PROGRAMMABLE VP SHUNT 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00058/2560
จ านวน 4 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

1352 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 41,861.00 41,861.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00151/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,861.-บาท 41,861.-บาท ของผู้ใช้ 7/10/2559

1353 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บ. นิวไลฟ์เมด จ ากัด บ. นิวไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00402/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,990.-บาท 55,990.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

1354 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา ริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัดริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00401/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

1355 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 86,300.00 86,300.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00516/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,300.-บาท 86,300.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

1356 pillcam SB2  (Capsule) 81,600.00 81,600.00 ตกลงราคา บ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ตามความต้องการ 00584/2560
จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 81,600.- บาท 81,600.- บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1357 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 93,200.00 93,200.00 ตกลงราคา บ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ตามความต้องการ 00577/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,200.-บาท 93,200.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

1358 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 87,740.00 87,740.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00578/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,740.-บาท 87,740.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

1359 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00590/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

1360
SIMON RENAL POLE CLAMP 100MM 
D:10/310MM 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00629/2560
จ านวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

1361 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 91,450.00 91,450.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00630/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ91,450.-บาท 91,450.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

1362 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,168.90 90,168.90 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00363/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,168.90บาท 90,168.90บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

1363 Dobbhoff NJ Feed w/GD 16FR : 9FR 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00637/2560
จ านวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,250.00บาท 80,250.00บาท ของผู้ใช้ 31/10/2559

1364 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00255/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

1365 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บ. อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ. อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00256/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2560

1366 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00307/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

1367 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บ. อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ. อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00305/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

1368 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา บ.เซ็นจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัดบ.เซ็นจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00031/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 61,000.-บาท 61,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/9/2559

1369 ค่าบริการจัดส่งส้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00117/2560
จ านวน 1 แรง ราคาท่ีเสนอ3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1370 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00123/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559

1371 Homogeaft Heart Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00150/2560
1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/10/2559

1372 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00152/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/10/2559

1373 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 62,000.00 62,000.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00261/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,000.-บาท 62,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2560

1374 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด บ. เมดโทรนิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00306/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,000.-บาท 62,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

1375 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00424/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

1376 ค่าบริการจัดส่งส้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00489/2560
จ านวน 1 แรง ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

1377 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00714/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท 100,000 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

1378 วัสดุของใช้การแพทย์ 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00716/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 16,050.- บาท 16,050.- บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

1379 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00749/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

1380 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00752/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท 97,584.- บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

1381 วัสดุของใช้การแพทย์ 41,800.00 41,800.00 ตกลงราคา บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00751/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 41,800.-บาท 41,800.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

1382 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,790.00 99,790.00 ตกลงราคา บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02094/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,790.-บาท 99,790.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1383 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00805/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

1384 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00798/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

1385 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,275.67 99,275.67 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00823/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,275.67บาท 99,275.67บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

1386 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00820/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

1387 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00853/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

1388 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00855/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

1389 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,890.47 98,890.47 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00854/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,890.47บาท 98,890.47บาท ของผู้ใช้ 8/11/2560

1390 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00891/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

1391 วัสดุของใช้การแพทย์ 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา ร้าน ทรัพย์อนันต์ ร้าน ทรัพย์อนันต์ ตามความต้องการ 00895/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

1392 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,589.80 98,589.80 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00896/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,589.80บาท 98,589.80บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

1393 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00966/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

1394 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,336.10 93,336.10 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00997/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,336.10-บาท 93,336.10-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

1395 Sterile - SMMS Surgical Gown Free Size 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บ. คอสม่า เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00998/2560
จ านวน 2 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1396 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,242.50 99,242.50 ตกลงราคา บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคอล บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคอล ตามความต้องการ 00995/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,242.50 บาท 99,242.50 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

1397 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01042/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

1398 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,423.33 99,423.33 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01043/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,423.33บาท 99,423.33บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

1399 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,965.30 93,965.30 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01073/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,965.30บาท 93,965.30บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

1400 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01077/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

1401 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01076/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

1402 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,242.50 99,242.50 ตกลงราคาบ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคอล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัดบ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคอล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 00856/2560
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,242.50บาท 99,242.50บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560

1403 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01141/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

1404 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บ. คอสม่า เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01144/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

1405
BALLOON CATHETERS FOR 
NEPHROSTOMY 12 CH 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคาบ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสบ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสตามความต้องการ 01147/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2560

1406 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,948.70 99,948.70 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01142/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,948.70บาท 99,948.70บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

1407 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01139/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

1408 วัสดุของใช้การแพทย์ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01131/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1409 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,389.60 93,389.60 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01188/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,389.60 บาท 93,389.60 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

1410 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,960.00 99,960.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01189/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,960.-บาท 99,960.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

1411 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01190/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

1412 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01192/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

1413 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,253.32 99,253.32 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01203/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,253.32บาท 99,253.32บาท ของผู้ใช้ 21/11/2559

1414 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01204/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 21/11/2559

1415 เส้ือกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วท้ิง 3 ช้ิน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01273/2560
จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

1416 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01274/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

1417 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,700.00 99,700.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01271/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,700.-บาท 99,700.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

1418 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,823.63 85,823.63 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01279/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,823.63บาท 85,823.63บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

1419 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,732.00 93,732.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01312/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 93,732.-บาท 93,732.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

1420 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01313/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

1421 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01319/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1422 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01333/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

1423 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01332/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

1424 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,985.24 99,985.24 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01334/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,985.24 บาท 99,985.24 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2560

1425 เส้ือกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วท้ิง 3 ช้ิน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01331/2560
จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

1426 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01380/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

1427 BASIC VACUUM PHACO PACK 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01378/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

1428 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,882.70 95,882.70 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01376/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,882.70บาท 95,882.70บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

1429 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,120.00 99,120.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01443/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,120.-บาท 99,120.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

1430 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01444/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

1431 Floseal Hemostatic matrix 5 ml 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01445/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

1432 วัสดุของใช้การแพทย์ 73,509.00 73,509.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01441/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 73,509.- บาท 73,509.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

1433 เส้ือกาวน์ผ่าตัดแบบใช้แล้วท้ิง 3 ช้ิน 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 01446/2560
จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

1434 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01044/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1435 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01075/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอ 26,000.-บาท 26,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

1436 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 52,000.00 52,000.00 ตกลงราคา บ. อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ. อินโดไซน่า เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01074/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,000.-บาท 52,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

1437 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 35,310.00 35,310.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01372/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,310.-บาท 35,310.-บาท ของผู้ใช้ 25/11/2559

1438 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 99,296.00 99,296.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00715/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,296.-บาท 99,296.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

1439
TITAN MICRO NEEDLE HOLDER CURVED 
MULTILOCK235 MM 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00805/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

1440 Soaking Cap 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00896/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.-บาท 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

1441 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ. กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00964/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

1442
L-Aneurysm Clip TITANIUM permanent 
seitw angled 8 8,500.01 8,500.01 ตกลงราคา บ. เค.เพอร์แมนซ์ จ ากัด บ. เค.เพอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01000/2560
จ านวน 2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 8,500.01 บาท 8,500.01 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

1443 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01277/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

1444 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค (ปท)จ ากัด บ. เมดโทรนิค (ปท)จ ากัด ตามความต้องการ 01276/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

1445 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 41,861.00 41,861.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01314/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,861.-บาท 41,861.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

1446 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 99,850.00 99,850.00 ตกลงราคา บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01382/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,850.-บาท 99,850.-บาท ของผู้ใช้ 25/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1447 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 72,700.00 72,700.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค (ปท)จ ากัด บ. เมดโทรนิค (ปท)จ ากัด ตามความต้องการ 00712/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,700.-บาท 72,700.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

1448 ค่าบริการจัดส่งส้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00965/2560
จ านวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

1449 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01197/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

1450 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01275/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

1451 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท) จ ากัดบ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01270/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

1452 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 85,800.00 85,800.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01315/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,800.-บาท 85,800.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

1453 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,574.00 98,574.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01514/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,574.- บาท 98,574.- บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

1454 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01517/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท 97,584.- บาท ของผู้ใช้ 2/12/2560

1455 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01515/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท 98,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

1456 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01516/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

1457 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01513/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 0212/2559

1458 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01518/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

1459 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01560/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 6/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1460 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01561/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2559

1461 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01612/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

1462 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01664/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

1463 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01676/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

1464 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01679/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

1465 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01706/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท  98,226.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

1466 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,800.00 97,800.00 ตกลงราคา บ. ออมนิเมด จ ากัด บ. ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01710/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,800.10บาท 97,800.10บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

1467 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01709/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

1468 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,744.00 84,744.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01703/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,744.-บาท 84,744.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

1469 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01739/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

1470 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,800.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01747/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

1471 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,855.50 94,855.50 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01742/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,855.50บาท 94,855.50บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

1472 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,855.50 94,855.50 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01741/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,855.50 บาท 94,855.50 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1473 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บ. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01737/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

1474 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01799/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

1475 วัสดุของใช้การแพทย์ 53,542.80 53,542.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01800/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 53,542.80บาท 53,542.80บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

1476 วัสดุของใช้การแพทย์ 31,993.00 31,993.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01801/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 31,993.-บาท 31,993.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

1477 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01802/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

1478 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,840.80 97,840.80 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01803/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,840.80บาท 97,840.80บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

1479 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,497.50 95,497.50 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01850/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,497.50บาท 95,497.50บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

1480 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01845/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

1481 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,876.00 92,876.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01846/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,876.-บาท 92,876.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

1482 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01841/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

1483 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,283.00 82,283.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01839/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,283.-บาท 82,283.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

1484 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01840/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

1485 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,301.86 93,301.86 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01867/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,301.86 บาท 93,301.86 บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1486 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01868/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

1487 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01939/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

1488 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,959.00 90,959.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01940/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,959.-บาท 90,959.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

1489 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,666.00 89,666.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01986/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,666.-บาท 89,666.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

1490 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01988/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

1491 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01981/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,900.- บาท 99,900.- บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

1492 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,744.00 84,744.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01983/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,744.-บาท 84,744.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

1493 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02025/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1494 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,909.90 96,909.90 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02021/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,909.90บาท 96,909.90บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1495 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02022/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1496 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02023/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1497 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02024/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 93,600.-บาท  93,600.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1498 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02077/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1499 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02078/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

1500 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02078/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.- บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

1501 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,386.50 98,386.50 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02079/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,386.50บาท 98,386.50บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1502 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02081/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

1503 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02131/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

1504 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02114/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

1505 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02127/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

1506 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02151/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

1507 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,625.00 93,625.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02152/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.-บาท 93,625.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

1508 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02173/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท 97,584.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

1509 วัสดุของใช้การแพทย์ 65,291.40 65,291.40 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02170/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  65,291.40 บาท 65,291.40 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

1510 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02203/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

1511 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,999.99 81,999.99 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02217/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,999.99 บาท 81,999.99 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1512 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,948.70 99,948.70 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02216/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,948.70 บาท 99,948.70 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

1513 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01563/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2559

1514 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 51,428.00 51,428.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01610/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,428.-บาท 51,428.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

1515 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 60,857.00 60,857.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01666/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,857.-บาท 60,857.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

1516 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 64,285.00 64,285.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01668/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,285.-บาท 64,285.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

1517 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 50,307.00 50,307.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01708/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,307.-บาท 50,307.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

1518 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02213/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,000.- บาท 26,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

1519 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท) จ ากัดบ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01738/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

1520 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01740/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

1521 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01805/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

1522 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01979/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

1523 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 92,950.00 92,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01977/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,950.-บาท 92,950.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

1524 Homogeaft Heart Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 01984/2560
จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1525 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02018/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1526 ค่าบิการจัดส่งล้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 02080/2560
จ านวน 1 ค่า ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

1527 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02082/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

1528 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 92,500.00 92,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02129/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,500.-บาท 92,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

1529 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02130/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

1530 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02172/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

1531 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02218/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

1532 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 93,500.00 93,500.00 ตกลงราคา บ. ไบโอจีนีเทค จ ากัด บ. ไบโอจีนีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 01562/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,500.-บาท 93,500.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2559

1533 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01609/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

1534 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01613/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

1535 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01665/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

1536 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บ. ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บ. ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01667/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

1537 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 30,100.00 30,100.00 ตกลงราคา บ. ออโธพีเซีย จ ากัด บ. ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 01704/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,100.-บาท 30,100.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1538 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บ. มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01705/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,000.-บาท 56,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

1539 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01707/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,000.-บาท 27,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

1540 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 25,800.00 25,800.00 ตกลงราคา บ. เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บ. เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01937/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,800.-บาท 25,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

1541 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ ปท จ ากัด บ. เคร่ืองมือแพทย์ ปท จ ากัด ตามความต้องการ 01938/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

1542 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บ. พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02020/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

1543 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02083/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

1544 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 22,300.00 22,300.00 ตกลงราคา บ. เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บ. เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02519/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,300.-บาท 22,300.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1545 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02214/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

1546
Bioglue 5 ml Prefilled Syring (BG3515-
5) 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02478/2560
จ านวน 5 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท 87,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1547 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02479/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1548 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02483/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท 97,584.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1549 6657 IOBAN2 C-SECTION DRAPE 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02484/2560
จ านวน 10 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1550 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02476/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1551 6657 IOBAN2 C-SECTION DRAPE 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02523/2560
จ านวน 10 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1552 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02539/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1553 6657 IOBAN2 C-SECTION DRAPE 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02484/2560
จ านวน 10 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1554 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02476/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1555 6657 IOBAN2 C-SECTION DRAPE 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02523/2560
จ านวน 10 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1556 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02539/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1557 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02653/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

1558 วัสดุของใช้การแพทย์ 2,675.00 2,675.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02655/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 2,675.บาท 2,675.บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

1559 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,960.00 5,960.00 ตกลงราคา หจก.วิจารณ์โอสถ หจก.วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 02700/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 5,960.-บาท 5,960.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1560 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02701/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1561 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,835.00 96,835.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02698/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,835.-บาท 96,835.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1562 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บ.  ออมนิเมด จ ากัด บ.  ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02703/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1563 วัสดุของใช้การแพทย์ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพลาย บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพลาย ตามความต้องการ 02702/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1564 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บ. เมดโฟกัส จ ากัด บ. เมดโฟกัส จ ากัด ตามความต้องการ 02753/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

1565 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02751/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,226.- บาท 98,226.- บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

1566 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,340.40 90,340.40 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02800/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,340.40บาท 90,340.40บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

1567 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02799/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

1568 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 02806/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

1569 วัสดุของใช้การแพทย์ 57,780.00 57,780.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02805/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 57,780.-บาท 57,780.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

1570 6657 IOBAN2 C-SECTION DRAPE 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02822/2560
จ านวน 10 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

1571 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02918/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

1572 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,910.00 99,910.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02921/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,910.-บาท 99,910.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

1573 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด บ. เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02922/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,000.-บาท 82,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

1574 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02929/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

1575 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัดบ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 02924/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

1576 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02988/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1577 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 02990/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

1578
Bioglue 5 ml Prefilled Syring (BG3515-
5) 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02991/2560
จ านวน 5 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท 87,500.- บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

1579 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,162.65 88,162.65 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02992/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,162.65บาท 88,162.65บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

1580 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02993/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

1581 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04262/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1582 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,888.50 96,888.50 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04262/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,888.50บาท 96,888.50บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

1583 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 85,193.40 95,193.40 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03047/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 85,193.40บาท 85,193.40บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

1584 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด บ. เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03046/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,000.-บาท 82,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

1585 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 03051/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

1586 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03053/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

1587 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03093/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

1588 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03098/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

1589 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,533.15 91,533.15 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03099/2560
จ านวน 2รายการ  ราคาท่ีเสนอ 91,533.15บาท 91,533.15บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1590 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03100/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

1591 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,172.84 94,172.84 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03101/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,172.84บาท 94,172.84บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

1592 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 03125/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1593 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,890.47 98,890.47 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03126/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,890.47 บาท 98,890.47 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1594 วัสดุของใช้การแพทย์ 62,509.40 62,509.40 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03128/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  62,509.40บาท 62,509.40บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1595 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,917.40 77,917.40 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03129/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  77,917.40 บาท  77,917.40 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1596 วัสดุของใช้การแพทย์ 61,888.80 61,888.80 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03132/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  61,888.80 บาท 61,888.80 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1597 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03131/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1598 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 88,500.00 88,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02534/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,500.-บาท 88,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1599 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02695/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 28,000.10บาท 28,000.10บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1600 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02742/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

1601 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 46,000.00 46,000.00 ตกลงราคา บ. เซ็นต์จูด เมดิคัล จ ากัด บ. เซ็นต์จูด เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 02729/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,000.- บาท 46,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

1602 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 92,950.00 92,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02802/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,950.- บาท 92,950.- บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1603 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02917/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

1604 ค่าบริการจัดส่งส้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 03135/2560
จ านวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1605 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 02481/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1606 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 26,750.00 26,750.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02538/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,750.-บาท 26,750.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1607 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 84,135.00 84,135.00 ตกลงราคา บ. เทยเมดคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด บ. เทยเมดคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 02541/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,135.-บาท 84,135.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1608 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02545/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.-บาท 74,900.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1609 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 66,000.00 66,000.00 ตกลงราคา บ. เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บ. เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02651/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 66,000.-บาท 66,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

1610 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา บ. เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด บ. เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด ตามความต้องการ 02693/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1611 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บ. เมดโทรนิค จ ากัด บ. เมดโทรนิค จ ากัด ตามความต้องการ 02696/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1612 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 93,500.00 93,500.00 ตกลงราคา บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 02697/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,500.-บาท 93,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

1613 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บ. ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนช่ันแนบบ. ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนช่ันแนบ ตามความต้องการ 02736/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,000.-บาท 13,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

1614 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 76,950.00 76,950.00 ตกลงราคา บ. เทยเมดคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด บ. เทยเมดคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 02741/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,950.-บาท 76,950.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

1615 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 81,600.00 81,600.00 ตกลงราคา บ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ตามความต้องการ 02734/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,600.-บาท 81,600.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1616 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 92,500.00 92,500.00 ตกลงราคา บ. โอลีฟอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ ากัด บ. โอลีฟอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02739/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,500.-บาท 92,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

1617 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บ. ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนช่ันแนบบ. ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนช่ันแนบ ตามความต้องการ 02801/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

1618 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บ. ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนช่ันแนบบ. ซายน์เอ็นจิเนียร์อินเตอร์เนช่ันแนบ ตามความต้องการ 08757/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

1619 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 64,285.00 64,285.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02482/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,285.-บาท 64,285.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1620 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 76,021.00 76,021.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02480/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,021.-บาท 76,021.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

1621 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 51,428.00 51,428.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02544/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,428.-บาท 51,428.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1622 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02543/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

1623 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02654/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท  84,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

1624 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02646/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท  84,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

1625 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03130/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

1626 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03152/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

1627 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03215/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,226.- บาท 98,226.- บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

1628 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,273.14 91,273.14 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03212/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 91,273.14 บาท 91,273.14 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1629 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03245/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

1630 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03280/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

1631 วัสดุของใช้การแพทย์ 63,342.93 63,342.93 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03281/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 63,342.93บาท 63,342.93บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

1632 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,935.00 93,935.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03282/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,935.-บาท 93,935.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

1633 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03321/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

1634 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03320/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

1635 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,152.34 96,152.34 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03361/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,152.34.บาท  96,152.34.บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

1636 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03407/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

1637 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,493.00 85,493.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03390/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 85,493.-บาท 85,493.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

1638 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,951.80 94,951.80 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03389/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,951.80บาท 94,951.80บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

1639 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,522.00 90,522.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03388/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,522.-บาท 90,522.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

1640 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,970.00 99,970.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03405/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,970.-บาท 99,970.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

1641 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03468/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1642 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,152.34 99,152.34 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03514/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,152.34บาท 99,152.34บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

1643 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,012.00 98,012.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03521/2560
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,012.-บาท 98,012.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

1644 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03498/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

1645 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,120.00 99,120.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 03549/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,120.- บาท 99,120.- บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

1646
Bioglue 2 ml. Prefilled Syring (BG3502-
5) 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03550/2560
จ านวน 5 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

1647 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,835.00 96,835.00 ตกลงราคาบ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัดบ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 03546/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,835.-บาท 96,835.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

1648 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,987.00 89,987.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก.บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 03541/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,987.-บาท 89,987.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

1649 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03543/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

1650 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,851.00 84,851.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03547/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,851.- บาท 84,851.- บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

1651 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,850.00 98,850.00 ตกลงราคา บ. แอดว้านซ์ เซอจิคอล จ ากัด บ. แอดว้านซ์ เซอจิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03551/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,850.-บาท 98,850.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

1652 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03577/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 70,620.-บาท 70,620.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

1653 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03576/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

1654 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03049/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1655 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,585.52 98,585.52 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03608/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,585.52บาท 98,585.52บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

1656 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,750.00 19,750.00 ตกลงราคา บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 03613/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 19,750.-บาท 19,750.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

1657 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03660/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

1658 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,585.52 98,585.52 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03661/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,585.52.บาท 98,585.52บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

1659 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,585.52 98,585.52 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03662/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,585.52บาท 98,585.52บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

1660 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03690/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

1661 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,028.00 86,028.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03691/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 86,028.-บาท 86,028.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

1662 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพลาย บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพลาย ตามความต้องการ 03693/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

1663 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,118.72 95,118.72 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03697/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,118.72บาท 95,118.72บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

1664 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,722.88 87,722.88 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03700/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 87,722.88บาท 87,722.88บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

1665 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บ. แอดว้านซ์ เซอจิคอล จ ากัด บ. แอดว้านซ์ เซอจิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03692/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,990.-บาท 99,990.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

1666 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 0328/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

1667 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03729/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1668 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,770.40 97,770.40 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03730/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,770.40บาท 97,770.40บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

1669 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03731/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

1670 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03732/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

1671 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03804/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1672 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03793/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1673 วัสดุของใช้การแพทย์ 38,520.00 38,520.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03794/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,520.- บาท 38,520.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1674 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03795/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1675 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03796/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1676 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดอคัล จ ากัด บ. เทคโนเมดอคัล จ ากัด ตามความต้องการ 03797/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1677 วัสดุของใช้การแพทย์ 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา หจก. สกายเมดไลน์ (2558) หจก. สกายเมดไลน์ (2558) ตามความต้องการ 03798/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 42,000.-บาท 42,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1678 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03861/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1679 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,487.20 84,487.20 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03860/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,487.20บาท 84,487.20บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1680 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03854/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1681 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03856/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,600.- บาท 85,600.- บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1682 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดัก จ ากัด บ. พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดัก จ ากัด ตามความต้องการ 03858/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 2302/2560

1683 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,999.94 69,999.94 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03859/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 69,999.94บาท 69,999.94บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1684 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03853/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1685
Bioglue 2 ml. Prefilled Syring (BG3502-
5) 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03896/2560
จ านวน 5 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1686 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03892/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1687 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,176.00 82,176.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03893/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,176.-บาท 82,176.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1688 9680 PROFESSIONAL BLADE 50/CV 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03894/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1689 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03895/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 91,160.-บาท 91,160.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1690 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,938.62 98,938.62 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 03936/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,938.62บาท 98,938.62บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

1691
Bioglue 5 ml Prefilled Syring (BG3515-
5) 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03933/2560
จ านวน 8 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 87,500.-บาท 87,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/02/25620

1692 9680 PROFESSIONAL BLADE 50/CV 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03932/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

1693 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03931/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1694 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03935/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

1695 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 ตกลงราคา บ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด ตามความต้องการ 03934/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,620.-บาท 70,620.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

1696 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03961/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

1697 9680 PROFESSIONAL BLADE 50/CV 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03960/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

1698 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03967/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

1699 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03965/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

1700 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03963/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

1701 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04016/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1702 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,868.00 98,868.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04017/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1703 9680 PROFESSIONAL BLADE 50/CV 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03998/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1704 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส จ ากัก บ. โอลิมปัส จ ากัก ตามความต้องการ 03208/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

1705 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 49,500.00 49,500.00 ตกลงราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ ากัด บ. เค.เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03204/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,500.-บาท 49,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

1706 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03205/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.-บาท 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1707 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,275.00 88,275.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03244/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,275.-บาท 88,275.-บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

1708 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03283/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

1709 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03360/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

1710 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03609/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

1711 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,000.00 86,000.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส จ ากัก บ. โอลิมปัส จ ากัก ตามความต้องการ 03607/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,000.-บาท 86,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

1712 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,500.00 93,500.00 ตกลงราคา บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 03751/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,500.-บาท 93,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

1713 ค่าบริการจัดส่งส้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 03203/2560
จ านวน 1  แรง ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

1714 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03284/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

1715 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา บ. โซวิค จ ากัด บ. โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 03318/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,000.-บาท  54,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

1716 ค่าบริการจัดส่งส้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 03319/2560
จ านวน 1  แรง ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

1717 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03359/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

1718 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03391/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

1719 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา บ. เซ็นต์จูด เมดิคัล จ ากัด บ. เซ็นต์จูด เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 03496/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,000.-บาท  56,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1720 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03722/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

1721 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,800.00 84,800.00 ตกลงราคา หจก.พร้อม เซิร์ฟ หจก.พร้อม เซิร์ฟ ตามความต้องการ 03727/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท 42,800.-บาท ของผู้ใช้ 21/1/2560

1722 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01978/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1723 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03792/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1724 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03790/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

1725 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา บ. เซ็นต์จูด เมดิคัล จ ากัด บ. เซ็นต์จูด เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 03855/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,000.-บาท 56,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

1726 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04019/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,000.-บาท 91,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1727 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บ. โซวิค จ ากัด บ. โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 04018/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

1728 เลนส์แก้วตาเทียม Aurolens A5530 700.00 700.00 ตกลงราคา บ. อะควาสตาร์ จ ากัด บ. อะควาสตาร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03201/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอ 700.-บาท  700.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

1729 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,428.00 51,428.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03202/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,428.-บาท 51,428.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

1730 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03358/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

1731 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03959/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,000.-บาท 72,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

1732 9680 PROFESSIONAL BLADE 50/CV 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04088/2560
จ านวน 6 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1733
7966MY01  CESAREAN SECTION PACK 
10EA/CAR 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04089/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

1734 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04086/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

1735 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04085/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

1736 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,951.80 84,951.80 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04092/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,951.80บาท 84,951.80บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

1737 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04141/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1738 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04140/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1739 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,975.00 98,975.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04138/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,975.-บาท  98,975.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1740 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,180.00 97,180.00เฉพาะเจาะจงราคาบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04135/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,180.-บาท 97,180.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1741 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04142/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1742 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,444.00 95,444.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04143/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,444.-บาท 95,444.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1743 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00 97,200.00 ตกลงราคา บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บ.บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04168/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,200.-บาท 97,200.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

1744 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,309.30 81,309.30 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04170/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,309.30บาท 81,309.30บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

1745 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,991.00 86,991.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04164/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 86,991.-บาท 86,991.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

1746 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,505.90 78,505.90 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04165/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 78,505.90บาท 78,505.90บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

1747 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,400.00 98,400.00 ตกลงราคา บ. บิซิคอม จ ากัด บ. บิซิคอม จ ากัด ตามความต้องการ 04166/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,400.- บาท 98,400.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

1748
7966MY01  CESAREAN SECTION PACK 
10EA/CAR 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04193/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

1749 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,872.00 95,872.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04091/2560
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,872.-บาท 95,872.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1750 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,975.00 98,975.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04216/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,975.-บาท 98,975.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1751 วัสดุของใช้การแพทย์ 57,600.00 57,600.00 ตกลงราคา บ. ออมนิเมด จ ากัด บ. ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04218/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 57,600.- บาท 57,600.- บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1752 วัสดุของใช้การแพทย์ 76,686.90 76,686.90 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04219/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 76,686.90บาท  76,686.90บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1753 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,776.00 94,776.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04220/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,776.-บาท 94,776.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1754 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,390.00 82,390.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04221/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,390.-บาท 82,390.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1755 วัสดุของใช้การแพทย์ 49,006.00 49,006.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04222/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 49,006.-บาท 49,006.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1756 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,300.00 99,300.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04224/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,300.- บาท 99,300.- บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1757 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04215/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

1758 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,320.00 81,320.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04265/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,320.-บาท 81,320.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1759 วัสดุของใช้การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ ตามความต้องการ 04263/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1760 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,787.30 97,787.30 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04264/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,787.30บาท 97,787.30บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1761 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04262/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1762 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04316/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1763 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04317/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1764 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคาบริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 04315/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,000.- บาท 82,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1765 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04267/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1766 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04359/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1767 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04354/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1768 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04355/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,617.-บาท  99,617.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1769 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04356/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1770 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04358/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1771 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,776.00 94,776.00 ตกลงราคา บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04361/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,776.-บาท 94,776.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1772 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04362/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1773 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04394/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1774 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04393/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1775 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04395/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1776 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,720.00 90,720.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04404/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,720.-บาท 90,720.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1777 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,835.00 96,835.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04403/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,835.-บาท 96,835.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1778 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04405/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 70,620.-บาท 70,620.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1779 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคาบริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 04434/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,000.- บาท 82,000.- บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

1780 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด บ. พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04452/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

1781 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 04451/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

1782 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04508/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1783 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,280.00 97,280.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04509/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,280.-บาท 97,280.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1784 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04503/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1785 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04504/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1786 วัสดุของใช้การแพทย์ 59,386.00 59,386.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04505/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,386.-บาท 59,386.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1787 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04539/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1788 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,896.00 77,896.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04538/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 77,896.- บาท 77,896.- บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1789 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,800.00 98,800.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04535/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1790 9000MY02 BASIC SURGICAL PACK II 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04536/2560
จ านวน 79 pack  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1791
Bioglue 2 ml. Prefilled Syring (BG3502-
5) 86,028.00 86,028.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04537/2560
จ านวน 5 แพ็ค  ราคาท่ีเสนอ 86,028.-บาท 86,028.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

1792 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04589/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1793 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04584/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1794 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,416.00 9,416.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04588/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 9,416.-บาท 9,416.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1795 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,400.00 99,400.00 ตกลงราคา บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 04592/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,400.-บาท 99,400.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1796 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,240.00 34,240.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04663/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,240.-บาท 34,240.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

1797 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04646/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1798 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04642/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

1799 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,728.00 96,728.00 ตกลงราคา บ. พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บ. พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04659/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,728.-บาท 96,728.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

1800 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04670/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

1801 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04679/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/03/25603

1802 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04680/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

1803 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04734/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

1804 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04771/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

1805
7966MY01  CESAREAN SECTION PACK 
10EA/CAR 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04826/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 30/3/2560

1806 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04827/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 30/3/2560

1807
7966MY01  CESAREAN SECTION PACK 
10EA/CAR 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04848/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

1808 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04849/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

1809 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04850/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

1810 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04847/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1811 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,200.00 28,200.00 ตกลงราคา บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 04846/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,200.-บาท 28,200.-บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

1812 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04883/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1813 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04882/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1814 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04884/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1815 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,275.67 99,275.67 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04889/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,275.67บาท 99,275.67บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1816 วัสดุของใช้การแพทย์ 80,892.00 80,892.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04888/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,892.-บาท 80,892.-บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1817 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,960.00 99,960.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04886/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,960.-บาท 99,960.-บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1818 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04890/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1819 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04029/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2560

1820 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,405.00 27,405.00 ตกลงราคา บ. โซวิค จ ากัด บ. โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 04147/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,405.-บาท 27,405.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1821 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00 94,500.00 ตกลงราคา บ. โซวิค จ ากัด บ. โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 04167/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

1822 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,500.00 98,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04169/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,500.-บาท 98,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

1823 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,400.00 88,400.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04225/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,400.-บาท 88,400.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1824 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04272/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1825 Homogeaft Heart Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 04273/2560
จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1826 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04319/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1827 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04320/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1828 Homogeaft Heart Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 04314/2560
จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

1829 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04363/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

1830 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04450/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

1831 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,950.00 92,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04756/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,950.-บาท 92,950.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

1832 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,950.00 92,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04770/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,950.-บาท 92,950.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

1833 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,950.00 92,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08764/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,950.-บาท 92,950.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2560

1834 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,881.00 41,881.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04087/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,881.-บาท 41,881.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

1835 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,980.00 50,980.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04094/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,980.-บาท 50,980.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

1836 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,500.00 42,500.00 ตกลงราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ ากัด บ. เค.เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04172/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,500.-บาท 42,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1837 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. ดิสโป-เมด จ ากัด บ. ดิสโป-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04321/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1838 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,500.00 32,500.00 ตกลงราคาบ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จ ากัดบ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จ ากัดตามความต้องการ 04318/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,500.-บาท 32,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

1839 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04511/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

1840 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดน่ิมพับได้ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04571/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอ 18,000.-บาท 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

1841 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04757/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

1842 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,996.00 25,996.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04758/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,996.-บาท 25,996.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

1843 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,600.00 51,600.00 ตกลงราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ ากัด บ. เค.เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04759/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,600.-บาท 51,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

1844 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,800.00 97,800.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04769/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,800.-บาท 97,800.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

1845 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,051.50 55,051.50 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04787/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,051.50บาท 55,051.50บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

1846 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,000.00 52,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04145/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,000.-บาท 52,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

1847 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04828/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2560

1848 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,021.00 76,021.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04829/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,021.-บาท 76,021.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2560

1849 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,285.00 64,285.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04858/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,285.-บาท 64,285.-บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

1850 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,285.00 64,285.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04851/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,285.-บาท 64,285.-บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

1851 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00 76,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04894/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,000.-บาท 76,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/4/2560

1852 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04940/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

1853 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04955/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1854 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04956/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1855 วัสดุของใช้การแพทย์ 55,725.60 55,725.60 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04959/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 55,725.60 บาท 55,725.60 บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1856 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04958/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1857 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,098.90 89,098.90 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04961/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,098.90บาท 89,098.90บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1858 วัสดุของใช้การแพทย์ 58,814.00 58,814.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04964/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 58,814.-บาท  58,814.-บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1859 วัสดุของใช้การแพทย์ 76,440.80 76,440.80 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 04983/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 76,440.80บาท  76,440.80บาท  ของผู้ใช้ 10/4/2560

1860 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04928/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1861 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04927/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1862 วัสดุของใช้การแพทย์ 53,670.13 53,670.13 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05039/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 53,670.13บาท 53,670.13บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1863 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,777.50 99,777.50 ตกลงราคา บ. ฟีนิกซื เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ บ. ฟีนิกซื เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ ตามความต้องการ 05027/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,777.5บาท 99,777.5บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

1864 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04028/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

1865 วัสดุของใช้การแพทย์ 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05063/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1866 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ตะวันไว้แม็คไวสซ์ จ ากัด บ. ตะวันไว้แม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 05064/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1867 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,400.00 98,400.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05061/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,400.- บาท 98,400.- บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1868 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,777.50 99,777.50 ตกลงราคา บ. ฟีนิกซื เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ บ. ฟีนิกซื เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ ตามความต้องการ 05111/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,777.5บาท 99,777.5บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

1869 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05109/2560
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 87,500.-บาท 87,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

1870 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05354/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

1871 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. นิว อาย จ ากัด บ. นิว อาย จ ากัด ตามความต้องการ 05392/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

1872 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,480.00 99,480.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05374/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,480.-บาท 99,480.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

1873 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05375/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

1874 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,370.90 99,370.90 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05388/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,370.90บาท  99,370.90บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

1875 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,098.00 87,098.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05376/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 87,098.-บาท 87,098.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1876 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,152.20 93,154.20 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05418/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,154.20 บาท 93,154.20 บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

1877 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05414/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

1878 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04970/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1879 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04977/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1880 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,560.00 99,560.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04981/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,560.-บาท 99,560.-บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1881 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05022/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

1882 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05024/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

1883 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05059/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1884 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05060/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท 91,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1885 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 ตกลงราคา บ. วีว่า เมดิก้า จ ากัด บ. วีว่า เมดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 05062/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,000.-บาท 88,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1886 Homogeaft Heart Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 05349/2560
จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

1887 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05352/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท 91,000.- บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

1888 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03077/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1889 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ.เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05434/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

1890 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,164.00 63,164.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04968/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 63,164.-บาท 63,164.-บาท ของผู้ใช้ 0704/2560

1891 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,555.00 92,555.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04978/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,555.-บาท 92,555.-บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1892 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04982/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,000.-บาท 13,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1893 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05025/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

1894 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 ตกลงราคา บ. พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บ. พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05114/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 72,000.-บาท 72,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

1895 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 05113/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

1896 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บ. พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05348/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

1897 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 05351/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 42,000.-บาท 42,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

1898 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69,000.00 69,000.00 ตกลงราคา บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล จ ากัด บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05431/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 69,000.-บาท 69,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

1899 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,815.00 4,815.00 ตกลงราคา บ. ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บ. ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05428/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 4,815.- บาท 4,815.- บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

1900 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,164.00 63,164.00 ตกลงราคา บ. ดีเครเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเครเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 04968/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 63,164.-บาท 63,164.-บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

1901 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04967/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 56,000.-บาท 56,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1902 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04980/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1903 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04979/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

1904 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 05026/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,000.-บาท 74,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

1905 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,857.00 12,857.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05058/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 12,857.-บาท 12,857.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

1906 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา บ. อินโดไซน่า แคร์ จ ากัด บ. อินโดไซน่า แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05347/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท 14,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

1907 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05427/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท 14,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

1908 วัสดุของใช้การแพทย์ 68,533.50 68,533.50 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05594/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,533.50บาท 68,533.50บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1909 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บ. พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05592/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1910 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,750.00 19,750.00 ตกลงราคา บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 05618/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 19,750.- บาท 19,750.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

1911 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05592/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

1912 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ดีซีโปรเฟสชันแนล ซัพพลาย บ. ดีซีโปรเฟสชันแนล ซัพพลาย ตามความต้องการ 05619/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

1913 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,177.40 97,177.40 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05615/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,177.40บาท 97,177.40บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

1914 วัสดุของใช้การแพทย์ 48,150.00 48,150.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05694/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 48,150.-บาท 48,150.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1915 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05753/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 9/5/2560

1916 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,400.70 92,400.70เฉพาะเจาะจงราคาบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05744/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,400.70บาท 92,400.70บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

1917 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05756/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

1918 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,907.14 97,907.14 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 05782/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,907.14บาท 97,907.14บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

1919 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,300.00 69,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05850/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

1920 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บ. อินเด็กซ์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05852/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

1921 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05860/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 16/5/2560

1922 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05903/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

1923 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บ. อินเด็กซ์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05899/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

1924
7966MY01  CESAREAN SECTION PACK 
10EA/CAR 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05902/2560
จ านวน 6 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

1925 วัสดุของใช้การแพทย์ 12,412.00 12,412.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05922/2560
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 12,412.-บาท 12,412.-บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1926 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บ. อินเด็กซ์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05921/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1927 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ ตามความต้องการ 05920/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1928 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05947/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 18/5/2560

1929 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05944/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1930 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,100.00 98,100.00 ตกลงราคา บ. เมดโฟกัส จ ากัด บ. เมดโฟกัส จ ากัด ตามความต้องการ 05954/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,100.-บาท 98,100.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

1931 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05951/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

1932 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05988/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

1933 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06009/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

1934 วัสดุของใช้การแพทย์ 29,800.00 29,800.00 ตกลงราคา บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด บ. คอมไพล ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 06006/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 29,800.-บาท 29,800.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

1935 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06002/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

1936 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,999.99 81,999.99 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06010/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,999.99บาท 81,999.99บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

1937 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06190/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

1938 วัสดุของใช้การแพทย์ 71,369.00 71,369.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06232/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 71,369.-บาท 71,369.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

1939 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06189/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1940 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06188/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1941 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06192/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

1942 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06235/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

1943 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06264/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1944 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06250/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 70,620.-บาท 70,620.-บาท ของผู้ใช้ 2905/2560

1945 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,949.10 88,949.10 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06254//2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,949.10บาท 88,949.10บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1946 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,999.99 81,999.99 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06249/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,999.99บาท 81,999.99บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1947 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคาบ. ดีซี โปรเฟสชันแนล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดบ. ดีซี โปรเฟสชันแนล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัดตามความต้องการ 06260/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 29/5/2560

1948 วัสดุของใช้การแพทย์ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06262/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1949 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06372/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1950 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06303/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1951 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06302/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1952 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06316/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1953 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06307/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1954 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06311/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1955 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06305/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1956 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06374/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 87,500.-บาท 87,500.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1957 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06372/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1958 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,467.60 88,467.60 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06349/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,467.60บาท 88,467.60บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1959 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06348/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1960 วัสดุของใช้การแพทย์ 65,655.20 65,655.20 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06351/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,655.20บาท 65,655.20บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1961 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,275.67 99,275.67 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06353/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,275.67บาท 99,275.67บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1962 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,938.12 85,938.12 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06354/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,938.12บาท 85,938.12บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1963 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,765.00 95,765.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06357/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,765.-บาท  95,765.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1964 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,152.34 96,152.34 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06407/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,152.34 บาท 96,152.34 บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

1965 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06400/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

1966 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,623.20 89,623.20 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06398/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,623.20บาท 89,623.20บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1967 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06403/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

1968 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 05591/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1969 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05590/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1970 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05586/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท  90,950.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1971 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05628/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

1972 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,250.00 88,250.00 ตกลงราคา บ. เค แอนด์ ดับบลิว บ. เค แอนด์ ดับบลิว ตามความต้องการ 05624/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,250.-บาท 88,250.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

1973 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05692/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

1974 Homogeaft Heart Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 05851/2560
จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

1975 ค่าบริการจัดส่งส้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 05961/2560
จ านวน 1 ค่า  ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

1976 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,835.00 98,835.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06385/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,835.-บาท 98,835.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

1977 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,835.00 98,835.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06416/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,835.-บาท 98,835.-บาท ของผู้ใช้ 16/4/2560

1978 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,200.00 88,200.00 ตกลงราคา บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล จ ากัด บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05585/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,200.-บาท 88,200.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1979 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05626/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1980 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,500.00 52,500.00 ตกลงราคา บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล จ ากัด บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05632/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,500.-บาท 52,500.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

1981 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,937.50 68,937.50 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05627/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 68,937.50 บาท 68,937.50 บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

1982 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05691/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

1983 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,238.00 22,238.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด บ. เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 05689/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 22,238.- บาท 22,238.- บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

1984 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,198.70 73,198.70 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05741/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 73,198.70บาท 73,198.70บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

1985 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05901/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,000.-บาท  6,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

1986 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,200.00 44,200.00 ตกลงราคา บ.ออโธพีเซีย จ ากัด บ.ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 05928/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,200.-บาท  44,200.-บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1987 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05926/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

1988 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 05958/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

1989 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,600.00 37,600.00 ตกลงราคา บ.ออโธพีเซีย จ ากัด บ.ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 05956/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,600.-บาท 37,600.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

1990 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06343/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,000.-บาท 55,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1991 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,500.00 23,500.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05583/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,500.-บาท 23,500.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

1992 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,200.00 19,200.00 ตกลงราคา บ. อะควาสตาร์ จ ากัด บ. อะควาสตาร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05777/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,200.-บาท 19,200.-บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1993 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บ. อินโดไซน่า แคร์ จ ากัด บ. อินโดไซน่า แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06258/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

1994 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06334/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

1995 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06415/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

1996 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,152.34 96,152.34 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06481/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,152.34บาท 96,152.34บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560

1997 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06471/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560

1998 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06472/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 5/6/2560

1999 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไว้สซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06473/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560

2000 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06477/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,617.-บาท 99,617.-บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560

2001 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,118.72 95,118.72 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06478/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,118.72บาท 95,118.72บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560

2002 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06518/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 6/6/2560

2003 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,974.10 96,974.10 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06514/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,974.10บาท  96,974.10บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

2004 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,482.80 98,482.80เฉพาะเจาะจงราคาบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06515/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,482.80บาท 98,482.80บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

2005 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,623.20 89,623.20 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06516/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,623.20บาท 89,623.20บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2006 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06519/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

2007 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06560/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,617.-บาท 99,617.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

2008 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06542/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 7/6/2560

2009 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06541/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

2010 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,657.83 97,657.83 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06543/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,657.83บาท 97,657.83บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

2011 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,450.70 98,450.70 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06551/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,450.70บาท 98,450.70บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

2012 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06617/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2013 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,146.60 88,146.60 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06588/2560
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,146.60บาท 88,146.60บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2014 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06592/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2015 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06591/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,617.- บาท 99,617.- บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2016 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,152.34 96,152.34 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06589/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,152.34บาท  96,152.34บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2017 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,193.90 98,193.90 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06586/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,193.90บาท  98,193.90บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2018 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,380.08 98,380.08 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06593/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,380.08บาท  98,380.08บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2019 วัสดุของใช้การแพทย์ 83,588.40 83,588.40 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06585/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 83,588.40บาท 83,588.40บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2020 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06619/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 8/6/2560

2021 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06633/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 9/6/2560

2022 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,070.40 97,070.40 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06655/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,070.40บาท 97,070.40บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

2023 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06654/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

2024 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,152.34 96,152.34 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06632/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,152.34บาท 96,152.34บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

2025 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06640/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

2026 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,734.70 99,734.70 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06641/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,734.70บาท 99,734.70บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

2027 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06634/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

2028 วัสดุของใช้การแพทย์ 14,980.00 14,980.00 ตกลงราคา บ. โฮล่ี เมดิคอล บ. โฮล่ี เมดิคอล ตามความต้องการ 06657/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 14,980.-บาท 14,980.-บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

2029 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06673/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

2030 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06675/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 12/6/2560

2031 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บ. เอพซิลอน (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เอพซิลอน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06660/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2032 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,734.70 99,734.70 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06668/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,734.70บาท 99,734.70บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

2033 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,756.00 75,756.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06666/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 75,756.-บาท 75,756.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

2034 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06664/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

2035 วัสดุของใช้การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เมดิคอลแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06663/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท  36,000.-บาท  ของผู้ใช้ 12/6/2560

2036 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06661/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

2037 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06735/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2038 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,946.00 93,946.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06708/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,946.-บาท 93,946.-บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2039 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06709/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2040 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06710/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 13/6/2560

2041 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06711/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2042 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,600.00 21,600.00 ตกลงราคาบ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัดบ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 06713/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 21,600.-บาท 21,600.-บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2043 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,365.55 99,365.55 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 06736/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,365.55บาท 99,365.55บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2044 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06686/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2045 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06785/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 14/6/2560

2046 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06782/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560

2047 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06837/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2048 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06834/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2049 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06835/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 16/6/2560

2050 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06836/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2051 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06833/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2052 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06882/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

2053 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06881/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

2054 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06884/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 19/6/2560

2055 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,691.00 97,691.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06931/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,691.-บาท 97,691.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2056 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06932/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2057 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06933/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2058 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บ. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06936/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท  96,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2059 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07068/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

2060 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07069/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

2061 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07075/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท  93,600.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

2062 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07117/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2063 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,180.00 79,180.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07115/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 79,180.-บาท  79,180.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2064 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07114/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2065 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07107/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2066 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07105/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2067 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07102/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2068 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07142/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2069 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07158/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2070 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,960.00 99,960.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07141/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,960.-บาท 99,960.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2071 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07143/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2072 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07144/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2073 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07145/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2074 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07174/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2075 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07175/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,600.-บาท  93,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2076 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07195/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2077 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,975.00 98,975.00 ตกลงราคา บ. ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัดบ. ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 07204/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,975.-บาท 98,975.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2078 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07251/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

2079 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07256/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  99,000.-บาท  ของผู้ใช้ 28/6/2560

2080 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 70220/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

2081 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07232/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

2082 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,172.00 85,172.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07224/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,172.-บาท 85,172.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

2083 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ตามความต้องการ 07247/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2084 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,775.01 84,775.01 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07300/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,775.01บาท 84,775.01บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

2085 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ตามความต้องการ 07299/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

2086 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,670.50 99,670.50 ตกลงราคา บ. ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัดบ. ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 07285/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,670.50บาท 99,670.50บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

2087 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ตามความต้องการ 07282/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

2088 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,700.00 98,700.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07281/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,700.-บาท 98,700.-บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

2089 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,744.00 84,744.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07292/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,744.-บาท 84,744.-บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

2090 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ตามความต้องการ 07324/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

2091 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,835.00 98,835.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 06949/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,835.-บาท 98,835.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2092 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,000.00 85,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06950/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,000.-บาท 85,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2093 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,835.00 98,835.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 07073/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,835.-บาท 98,835.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

2094 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07072/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,000.- บาท 84,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

2095 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07116/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,000.-บาท  95,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

2096 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07147/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท  98,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2097 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา บ. เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัดบ. เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07150/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 61,000.-บาท 61,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2098 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,700.00 99,700.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07173/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,700.-บาท 99,700.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2099 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,040.00 8,040.00 ตกลงราคา บ. จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ บ. จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ ตามความต้องการ 06418/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,040.-บาท 8,040.-บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560

2100 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 ตกลงราคา บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด บ.ไบโอจีนีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 06511/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,000.-บาท 88,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

2101 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,000.00 68,000.00 ตกลงราคา บ. นิวไลฟ์เมด จ ากัด บ. นิวไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06555/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,000.-บาท 68,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

2102 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จ ากัด บ. เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07762/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

2103 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06559/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,000.-บาท 37,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

2104 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 67,000.00 67,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 06600/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 67,000.-บาท 67,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

2105 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,740.00 65,740.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06843/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 65,740.- บาท 65,740.- บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2106 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยเมดคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด บ. ไทยเมดคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 06886/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

2107 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,150.00 71,150.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06883/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,150.-บาท 71,150.-บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

2108 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,400.00 87,400.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06934/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,400.-บาท 87,400.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2109 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,250.00 14,250.00 ตกลงราคา บ. บีเจเอซ เมดิคอล จ ากัด บ. บีเจเอซ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07118/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,250.-บาท 14,250.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2110 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,000.00 89,000.00 ตกลงราคา บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 07152/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,000.-บาท 89,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2111 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,524.00 71,524.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07170/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,524.-บาท 71,524.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2112 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,000.00 94,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06513/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,000.-บาท 94,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

2113 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 700.00 700.00 ตกลงราคา บ. อะควาสตาร์ จ ากัด บ. อะควาสตาร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06554/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 700.-บาท 700.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

2114 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06679/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,000.-บาท 74,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

2115 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06845/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2116 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00 76,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 07165/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,000.-บาท 76,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2117 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,900.00 9,900.00 ตกลงราคา บ. อะควาสตาร์ จ ากัด บ. อะควาสตาร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07243/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,900.-บาท 9,900.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

2118 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07238/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท 7,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

2119 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 07320/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

2120 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00 69,550.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07437/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 69,550.-บาท 69,550.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2121 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,650.00 21,650.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07441/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 21,650.-บาท 21,650.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2122 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,596.00 88,596.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07440/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสน 88,596.-บาท  88,596.-บาท  ของผู้ใช้ 7/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2123 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07446/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2124 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ตามความต้องการ 07438/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2125 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,970.00 97,970.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07444/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,970.-บาท 97,970.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2126 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ ตามความต้องการ 07454/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท  99,900.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2127 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07445/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท  94,160.-บาท  ของผู้ใช้ 7/7/2560

2128 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,770.80 96,770.80เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07489/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,770.80บาท 96,770.80บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

2129 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,000.00 88,000.00 ตกลงราคา บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 07481/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,000.-บาท 88,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

2130 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07485/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

2131 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ตามความต้องการ 07483/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

2132 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07490/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท  94,160.-บาท  ของผู้ใช้ 11/7/2560

2133 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07628/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท  94,160.-บาท  ของผู้ใช้ 14/7/2560

2134 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 07630/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

2135 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 7627/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2136 วัสดุของใช้การแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บ. เมดโฟกัส จ ากัด บ. เมดโฟกัส จ ากัด ตามความต้องการ 07629/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

2137 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07666/2560
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2138 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,942.00 96,942.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07683/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,942.-บาท 96,942.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

2139 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07681/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

2140 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07685/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท  94,160.-บาท  ของผู้ใช้ 18/7/2560

2141 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,902.00 19,902.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07698/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 19,902.-บาท 19,902.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

2142 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. ดีซี โปรเฟสช่ันแนล ซัพพลาย บ. ดีซี โปรเฟสช่ันแนล ซัพพลาย ตามความต้องการ 07699/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

2143 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07688/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท  94,160.-บาท  ของผู้ใช้ 19/7/2560

2144 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07725/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 19/7/2560

2145 วัสดุของใช้การแพทย์ 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07729/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 74,900.-บาท   74,900.-บาท  ของผู้ใช้ 19/7/2560

2146 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07731/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2560

2147 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07734/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2560

2148 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,239.69 88,239.69 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07732/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,239.69บาท 88,239.69บาท ของผู้ใช้ 19/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2149 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07768/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท 99,510.- บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

2150 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07770/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท  94,160.-บาท  ของผู้ใช้ 20/7/2560

2151 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,691.85 87,691.85 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07766/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 87,691.85บาท 87,691.85บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

2152 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,126.66 96,126.66 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07771/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,126.66บาท 96,126.66บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

2153 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,533.50 98,533.50 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07801/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,533.50 บาท 98,533.50 บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560

2154 วัสดุของใช้การแพทย์ 38,520.00 38,520.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07800/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท  38,520.-บาท  ของผู้ใช้ 21/7/2560

2155 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,020.00 92,020.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07798/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,020.-บาท  92,020.-บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560

2156 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07847/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2157 วัสดุของใช้การแพทย์ 56,025.20 56,025.20 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07846/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 56,025 .-บาท 75,756.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2158 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,126.66 96,126.66 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07903/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,126.66บาท 96,126.66บาท ของผู้ใช้ 26/7/2560

2159 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07902/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2560

2160 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,369.27 93,369.27 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07949/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,369.27บาท 93,369.27บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

2161 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,835.00 96,835.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 07938/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,835.-บาท 96,835.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2162 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,559.00 89,559.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 08036/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,559.-บาท 89,559.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2560

2163 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08118/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

2164 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08133/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท  27,820.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

2165 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา บ. ออมมิเมด จ ากัด บ. ออมมิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08132/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,000.- บาท  97,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

2166 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 ตกลงราคา บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07632/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 72,000.-บาท 72,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

2167 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,600.00 81,600.00 ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินคัส บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินคัส ตามความต้องการ 07636/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,600.-บาท 81,600.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

2168 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,650.00 55,650.00 ตกลงราคา บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 07637/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 55,650.-บาท 55,650.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2169 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 07492/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 56,000.-บาท  56,000.-บาท  ของผู้ใช้ 11/7/2560

2170 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,200.00 25,200.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07635/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,200.- บาท 25,200.- บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

2171 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07667/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท 48,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2172 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,000.00 41,000.00 ตกลงราคา บ. คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บ. คาร์ล ไซส์ส จ ากัด ตามความต้องการ 07670/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 41,000.-บาท 41,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2173 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,000.00 62,000.00 ตกลงราคา บ. คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บ. คาร์ล ไซส์ส จ ากัด ตามความต้องการ 07691/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 62,000.-บาท  62,000.-บาท  ของผู้ใช้ 18/7/2560

2174 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,450.00 37,450.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 07933/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 37,450.- บาท 37,450.- บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2175 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08152/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2560

2176 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บ. เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08147/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 60,000.10บาท 60,000.10บาท ของผู้ใช้ 2/8/2560

2177 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08148/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2560

2178 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08225/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

2179 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,296.00 99,296.00 ตกลงราคา บ. ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัดบ. ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 08217/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,296.-บาท 99,296.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

2180 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา บ.ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บ.ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08235/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,617.-บาท  99,617.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

2181 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,189.68 91,189.68 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 08263/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 91,189.68บาท  91,189.68บาท  ของผู้ใช้ 4/8/2560

2182 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08262/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

2183 วัสดุของใช้การแพทย์ 42,000.00 42,000.00เฉพาะเจาะจงราคาบ. ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ดีไวซ์ จ ากัดบ. ซีเอสเอส เมดิคอล แอนด์ดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08260/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 42,000.-บาท 42,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

2184 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08332/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

2185 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัดบ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08330/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,000.-บาท 82,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

2186 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08327/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

2187 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08334/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2188 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08381/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

2189 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08382/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

2190 วัสดุของใช้การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08387/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

2191 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08454/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

2192 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัดบ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08456/2560
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,000.-บาท 82,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

2193 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,616.00 95,616.00 ตกลงราคา บ.ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บ.ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08494/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,616.-บาท 95,616.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

2194 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08491/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

2195 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08538/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

2196 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,940.00 99,940.00 ตกลงราคา บ. สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ. สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ 08539/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,940.-บาท 99,940.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

2197 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บ. เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08574/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

2198 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08576/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

2199 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08578/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

2200 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,800.00 98,800.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08577/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท  98,800.-บาท  ของผู้ใช้ 16/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2201 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08610/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/8/2560

2202 วัสดุของใช้การแพทย์ 32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 09615/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 17/8/2560

2203 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 08618/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 17/8/2560

2204 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 08673/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,938.- บาท 99,938.- บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

2205 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,744.00 84,744.00 เฉพาะเจาะจงบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00582/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,744.-บาท 84,744.-บาท ของผู้ใช้ 13/9/2560

2206 วัสดุของใช้การแพทย์ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บ.ฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00581/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 57,780.บาท 57,780.บาท ของผู้ใช้ 13/9/2560

2207 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00621/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 15/9/2560

2208 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00620/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 15/9/2560

2209 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,316.56 90,316.56 เฉพาะเจาะจงบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00659/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,316.56บาท 90,316.56บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

2210 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,831.00 99,831.00 เฉพาะเจาะจงบ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย)บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย)ตามความต้องการ 00658/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,831.-บาท 99,831.-บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

2211 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจงบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00706/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท  99,510.-บาท  ของผู้ใช้ 19/9/2560

2212 วัสดุของใช้การแพทย์ 29,307.30 29,307.30 เฉพาะเจาะจงบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 00705/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 29,307.30บาท 29,307.30บาท ของผู้ใช้ 19/9/2560

2213 วัสดุของใช้การแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย ตามความต้องการ 00744/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 22,500.-บาท 22,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2560
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2214 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 00742/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2560

2215 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00704/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 74,000.-บาท 74,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/9/2560

2216 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00743/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2560

2217 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 331,100.00 333,100.00 ตกลงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัดบ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 519/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 331,100.-บาท  331,100.-บาท  ของผู้ใช้ 5/8/2560

2218 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 252,000.00 252,000.00 ตกลงราคา บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 119/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 252,000.-บาท  252,000.-บา ของผู้ใช้ 25/1/2560

2219 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 308,000.00 308,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 118/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 308,000.-บาท 308,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/1/2560

2220 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 192,000.00 192,000.00 ตกลงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 120/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 192,000.-บาท 192,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

2221 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 350,000.00 350,000.00 ตกลงราคาบ. ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      บ. ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด      ตามความต้องการ 290/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 350,000.-บาท 350,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/4/2560

2222 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00064/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

2223 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00063/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท 64,200.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

2224 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,311.00   61,311.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05951/2559
จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 61,311.- บำท 61,311.- บำท ของผู้ใช้ 14/6/2559

2225 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,363.55   47,363.55    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04751/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 47,363.55 บำท 47,363.55 บำท ของผู้ใช้ 27/4/2559

2226 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,039.70     5,039.70      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01750/2016
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,039.70 บำท 5,039.70 บำท ของผู้ใช้ 9/12/2558
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2227 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,680.00   28,680.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03810/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,680.00 บำท 28,680.- บำท ของผู้ใช้ 16/3/2559

2228 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,000.00   97,000.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03778/2559
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,000.00 บำท 97,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2559

2229 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,366.50     6,366.50      ตกลงราคา บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03817/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,366.50 บำท 6,366.50 บำท ของผู้ใช้ 16/3/2559

2230 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,920.00   25,920.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03752/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,920.00 บำท 25,920.- บำท ของผู้ใช้ 14/3/2559

2231 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,720.00   48,720.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03753/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,720.00 บำท 48,720.- บำท ของผู้ใช้ 14/3/2559

2232 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,025.00     8,025.00      ตกลงราคา บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03755/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,025.00 บำท 8,025.- บำท ของผู้ใช้ 14/3/2559

2233 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,020.00   79,020.00    ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 00409/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,020.00 บำท 79,020.- บำท ของผู้ใช้ 14/10/2558

2234 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,000.00   32,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01376/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,000.00 บำท 32,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/11/2558

2235 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,000.00   33,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02221/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 33,000.00 บำท 33,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/12/2558

2236 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 03818/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,286.00 บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 16/3/2559

2237 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,996.40   98,996.40    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00399/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,996.40 บำท 98,996.40 บำท ของผู้ใช้ 19/10/2559

2238 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,200.20     5,200.20      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00397/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,200.20 บำท 5,200.20 บำท ของผู้ใช้ 19/10/2559

2239 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,920.00   25,920.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04595/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,920.00 บำท 25,920.- บำท ของผู้ใช้ 22/4/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2240 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,280.00   17,280.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03809/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,280.00 บำท 17,280.- บำท ของผู้ใช้ 16/3/2559

2241 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,600.00     3,600.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 03785/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,600.00 บำท 3,600.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2559

2242 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,710.00     7,710.00      ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ากัด บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ากัด ตามความต้องการ 02011/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,710.00 บำท 7,710.- บำท ของผู้ใช้ 22/12/2558

2243 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,720.00   48,720.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04294/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,720.00 บำท 48,720.- บำท ของผู้ใช้ 5/4/2559

2244 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,400.00   32,400.00    ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 00473/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,400.00 บำท 32,400.- บำท ของผู้ใช้ 15/10/2558

2245 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,601.00     4,601.00      ตกลงราคา บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03329/2559
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,601.00 บำท 4,601.- บำท ของผู้ใช้ 10/5/2559

2246 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,280.00   17,280.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04594/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,280.00 บำท 17,280.- บำท ของผู้ใช้ 22/4/2559

2247 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,720.00   48,720.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04303/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,720.00 บำท 48,720.- บำท ของผู้ใช้ 5/4/2559

2248 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,750.00   99,750.00    ตกลงราคา บริษัท เฮลธ อินโนเวฌัน จ ากัด บริษัท เฮลธ อินโนเวฌัน จ ากัด ตามความต้องการ 02227/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,750.00 บำท 99,750.- บำท ของผู้ใช้ 6/1/2559

2249 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,100.00   23,100.00    ตกลงราคา บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02083/2559
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,100.00 บำท 23,100.- บำท ของผู้ใช้ 24/12/2558

2250 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,500.00   12,500.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 0005637/2557
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,500.00 บำท 12,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2557

2251 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,400.00   81,400.00    ตกลงราคา บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด ตามความต้องการ 03660/2558
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,400.00 บำท 81,400.- บำท ของผู้ใช้ 11/3/2558

2252 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,800.00   42,800.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02298/2559
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,800.00 บำท 42,800.- บำท ของผู้ใช้ 6/1/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2253 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00064/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,100.00 บำท 32,100.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

2254 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00063/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,200.00 บำท 64,200.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

2255 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,920.00   25,920.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00109/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,920.00 บำท 25,920.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2256 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,280.00   17,280.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00107/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,280.00 บำท 17,280.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2257 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,680.00   28,680.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00110/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,680.00 บำท 28,680.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2258 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00142/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,000.00 บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2259 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,680.00   25,680.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00136/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,680.00 บำท 25,680.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2260 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00139/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2261 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00140/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2262 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00141/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,286.00 บำท 95,386.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

2263 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,732.00   93,732.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00192/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 93,732.00 บำท 93,732.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2559

2264 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00263/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2559

2265 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00264/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.00 บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2266 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00259/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,000.00 บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2559

2267 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,907.59   98,907.59    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00247/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,907.59 บำท 98,907.59 บำท ของผู้ใช้ 12/10/2559

2268 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00246/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,000.00 บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2559

2269 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00286/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.00 บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 13/10/2559

2270 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00287/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,500.00 บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/10/2559

2271 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,040.50   90,040.50    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00320/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,040.50 บำท 90,040.50 บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

2272 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00319/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,500.00 บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

2273 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,997.40   17,997.40    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00444/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,997.40 บำท 17,997.40 บำท ของผู้ใช้ 20/10/2559

2274 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,400.06   14,400.06    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00445/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 14,400.06 บำท 14,400.06 บำท ของผู้ใช้ 20/10/2559

2275 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00440/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.00 บำท 96,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2559

2276 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด ตามความต้องการ 00456/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.00 บำท 96,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/10/2559

2277 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,600.00   85,600.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00458/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,600.00 บำท 85,600.- บำท ของผู้ใช้ 21/10/2559

2278 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,400.00   16,400.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00482/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,400.00 บำท 16,400.- บำท ของผู้ใช้ 25/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2279 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00   76,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00483/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,000.00 บำท 76,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/10/2559

2280 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,780.00   60,780.00    ตกลงราคา บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด ตามความต้องการ 00532/2560
จ านวน 22 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,780.00 บำท 60,780.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559

2281 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00627/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,000.00 บำท 65,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

2282 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00622/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,000.00 บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

2283 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00618/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,500.00 บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

2284 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00613/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.00 บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

2285 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,500.00     3,500.00      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00729/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,500.- บำท 3,500.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

2286 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,700.00     3,700.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00723/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,700.- บำท 3,700.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

2287 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00699/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

2288 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00696/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

2289 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00707/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท 64,200.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

2290 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,275.77   18,275.77    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00748/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 18,275.77 บำท 18,275.77 บำท ของผู้ใช้ 4/11/2559

2291 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,108.24   26,108.24    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00746/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,108.24 บำท 26,108.24 บำท ของผู้ใช้ 4/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2292 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,600.00   85,600.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00745/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท 85,600.- บำท ของผู้ใช้ 4/11/2559

2293 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00779/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

2294 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00781/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

2295 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00782/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

2296 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,900.00   74,900.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00729/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 74,900.- บำท 74,900.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2559

2297 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,990.60   97,990.60    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00870/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,990.60 บำท 97,990.60 บำท ของผู้ใช้ 9/11/2559

2298 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,000.00   98,000.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00968/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท 98,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559

2299 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,000.00   55,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00967/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 55,000.- บำท 55,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559

2300 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00963/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559

2301 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,200.00   16,200.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00986/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,200.- บำท 16,200.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559

2302 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,440.00   98,440.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00988/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,440.- บำท 98,440.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559

2303 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00989/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559

2304 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,400.00   21,400.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00990/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,400.- บำท 21,400.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559
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2305 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,850.00   13,850.00    ตกลงราคา บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ากัด บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01038/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,850.- บำท 13,850.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2559

2306 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,000.00   22,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด ตามความต้องการ 01033/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,000.- บำท 22,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2559

2307 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,400.00   21,400.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01031/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,400.- บำท 21,400.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2559

2308 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01027/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2559

2309 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,960.00   21,960.00    ตกลงราคา บริษัท เด็นตัน วิช่ัน จ ากัด บริษัท เด็นตัน วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01086/2560
จ านวน 24 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,960.- บำท 21,960.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559

2310 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01062/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559

2311 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,100.00   92,100.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01136/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,100.- บำท 92,100.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

2312 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 77,772.95   77,772.95    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01130/2560
จ านวน 22 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,772.95 บำท 77,772.95 บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

2313 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01128/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

2314 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01125/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

2315 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01122/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

2316 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,732.00   93,732.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01121/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 93,732.- บำท 93,732.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

2317 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ '01120/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559
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2318 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ '01158/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 18/11/2559

2319 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,750.00   12,750.00    ตกลงราคา บริษัท บลูแพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บลูแพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ '01224/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,750.- บำท 12,750.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

2320 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,850.00     2,850.00      ตกลงราคา บริษัท บลูแพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บลูแพลเนท เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ '01226/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,850.- บำท  2,850.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

2321 หลอดไฟ 12V 50W 6,000.00     6,000.00      ตกลงราคา บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด ตามความต้องการ '01227/2560
จ านวน 12 หลอด รำคำท่ีเสนอ 6,000.- บำท  6,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

2322 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,410.00   92,410.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ '01232/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,410.- บำท 92,410.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

2323 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,500.00   62,500.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ '01239/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 62,500.- บำท 62,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

2324 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,280.00   30,280.00    ตกลงราคา บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ '01285/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,280.- บำท 30,280.- บำท ของผู้ใช้ 23/11/2559

2325 Xience Prime Everolimus Eluting 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ '01374/2560
จ านวน 3  เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

2326 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ '01372/2560
จ านวน 3  ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

2327 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,341.60   22,341.60    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ '01371/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,341.60 บำท 22,341.60 บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

2328 Bite block,for adult samll (blue) 7,000.00     7,000.00      ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ '01365/2560
จ านวน 20 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 7,000.- บำท 7,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

2329 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,460.00   99,460.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ '01381/2560
จ านวน 15 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,460.- บำท 99,460.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

2330 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 350,000.00 350,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 442/2559
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 350,000.- บำท 350,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/6/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2331 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 322,000.00 322,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 80/2559
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 322,000.- บำท 322,000.- บำท ของผู้ใช้ 23/12/2559

2332 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 240,500.00 240,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 222/2559
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 240,500.- บำท 240,500.-  บำท ของผู้ใช้ 14/3/2559

2333 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 237,000.00 237,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 199/2559
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 237,000.- บำท 237,000.-  บำท ของผู้ใช้ 2/3/2559

2334 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 232,500.00 232,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 70/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 232,500.- บำท  232,500.-  บำท ของผู้ใช้ 15/11/2559

2335 HISTOACRYL BLUE TISSUE ADHESIVE 0.5ML 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01419/2560
จ านวน 18 PACK รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

2336 TREK Family Coronary Dilatation Catheters 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01430/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

2337 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00   80,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01416/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,000.- บำท 80,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

2338 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01428/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

2339 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,497.95   96,497.95    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01418/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,497.95 บำท 96,497.95 บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

2340 XENETIX 350 SOLUTION 50ML 97,584.00   97,584.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01417/2560
จ านวน 160 VIALS รำคำท่ีเสนอ 97,584.- บำท 97,584.- บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

2341 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 72,000.00   72,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01421/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 72,000.- บำท 72,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

2342 DENTAL STONE (COMET 3 YELLOW 16 KG) 7,250.00     7,250.00      ตกลงราคา บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01600/2560
จ านวน 5 BOX รำคำท่ีเสนอ 7,250.- บำท 7,250.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2559

2343 Xience Alpine Everolimus Eluting 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01597/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2344 MAX-CORE BIOPSY 16G 16CM 48,150.00   48,150.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01590/2560
จ านวน 30 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 48,150.- บำท 48,150.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2559

2345 Y-Connector Kit (Push-Click) 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01585/2560
จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

2346 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,280.00   62,280.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01578/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 62,280.- บำท  62,280.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

2347 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 92,000.00   92,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01571/2560
จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 92,000.- บำท   92,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

2348 บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดีขนาดใหญ่ 97,495.19   97,495.19    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01573/2560
จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท   97,495.19 บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

2349 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,600.00   15,600.00    ตกลงราคา บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท มาย เด็นทัล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01575/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,600.- บำท   15,600.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

2350 นีโอดีสเซอร์ แอลเอ็มทู 5,007.60     5,007.60      ตกลงราคา บริษัท กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บริษัท กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ 01635/2560
จ านวน 6 ขวด รำคำท่ีเสนอ 5,007.60 บำท   5,007.60 บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560

2351 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,750.00   97,750.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01639/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,750.- บำท   97,750.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560

2352 Lithocrush V, Disposable, Rotatable 93,600.00   93,600.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01643/2560
จ านวน 6 เส้น รำคำท่ีเสนอ 93,600.- บำท   93,600.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560

2353 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 92,000.00   92,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01651/2560
จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 92,000.- บำท   92,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2560

2354 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01654/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท   65,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560

2355 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01657/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท   95,286.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560

2356 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,000.00   23,000.00    ตกลงราคา บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01697/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,000.- บำท   23,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

2357 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,500.00   14,500.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01691/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 14,500.- บำท   14,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2560

2358 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,680.00   28,680.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01735/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,680.- บำท   28,680.- บำท ของผู้ใช้ 13/12/2560

2359 FDX-150 GW(B) 25,920.00   25,920.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01730/2560
จ านวน 36 SET รำคำท่ีเสนอ 25,920.- บำท   25,920.- บำท ของผู้ใช้ 13/12/2560

2360 FDX-150 GW(B) 25,920.00   25,920.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01726/2560
จ านวน 36 SET รำคำท่ีเสนอ 25,920.- บำท   25,920.- บำท ของผู้ใช้ 13/12/2560

2361 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,680.00   28,680.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01769/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,680.- บำท   28,680.- บำท ของผู้ใช้ 14/12/2560

2362 OF-A67 BALLOON (20 pcs) 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01770/2560
จ านวน 4 PCS รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/12/2560

2363 FDX-150 GW(B) 25,920.00   25,920.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01768/2560
จ านวน  36 SET รำคำท่ีเสนอ 25,920.- บำท   25,920.-  บำท ของผู้ใช้ 14/12/2560

2364 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,320.00   37,320.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01825/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,320.- บำท   37,320.-  บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

2365 3E-ZYME (1 gallon 5 lite) 98,000.00   98,000.00    ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01907/2560
จ านวน 28 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท   98,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

2366 Diasafe plus filter 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01928/2560
จ านวน 15 Pcs รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท   90,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

2367 Scopanios ขนาด 5 ลิตร 50,000.00   50,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01923/2560
จ านวน 20 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท  50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

2368 FDX-150 GW(B) 34,560.00   34,560.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01908/2560
จ านวน 48 SET รำคำท่ีเสนอ 34,560.- บำท  34,560.-  บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

2369 แปรงล้างกล้องส่องตรวจทางการแพทย์ 99,500.00   99,500.00    ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01965/2560
จ านวน 40 แพ็ค รำคำท่ีเสนอ 99,500.- บำท  99,500.-  บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560
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2370 Diasafe plus filter 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01963/2560
จ านวน 10 Pcs. รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

2371 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,320.00   37,320.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01962/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,320.- บำท 37,320.-  บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

2372 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,321.00   37,321.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01962/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,320.- บำท 37,320.-  บำท ของผู้ใช้ 22/12/2560

2373 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,680.00   28,680.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01960/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,680.- บำท 28,680.-  บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

2374 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02015/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 22/12/2560

2375 TREK Family Coronary Dilation Catheters 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรึส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรึส จ ากัด ตามความต้องการ 02029/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 22/12/2560

2376 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 72,000.00   72,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรึส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรึส จ ากัด ตามความต้องการ 02027/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 72,000.- บำท 72,000.-  บำท ของผู้ใช้ 22/12/2560

2377 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02017/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35  บำท ของผู้ใช้ 22/12/2560

2378 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,975.00   98,975.00    ตกลงราคา บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02046/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,975.- บำท 98,975.-  บำท ของผู้ใช้ 22/12/2560

2379 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,250.00     5,250.00      ตกลงราคา บริษัท ชูมิตร 1967 จ าก ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ าก ากัด ตามความต้องการ 02068/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,250.- บำท 5,250.-  บำท ของผู้ใช้ 23/12/2560

2380 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02065/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.-  บำท ของผู้ใช้ 23/12/2560

2381 Xience Alpine Everolimus Eluting 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02059/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.-  บำท ของผู้ใช้ 23/12/2560

2382 Xience Alpine Everolimus Eluting 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02057/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 23/12/2560
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2383 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,320.00   37,320.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02053/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,320.- บำท 37,320.-  บำท ของผู้ใช้ 23/12/2560

2384 Diasafe plus filter 36,000.00   36,000.00    ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02055/2560
จ านวน 6 Pcs. รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.-  บำท ของผู้ใช้ 23/12/2560

2385 FDX-150 GW(B) 25,920.00   25,920.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02194/2560
จ านวน 36 SET รำคำท่ีเสนอ 25,920.- บำท 25,920.-  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2386 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,680.00   28,680.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02193/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,680.- บำท 28,680.-  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2387 BIOFREEDOM (ALL SIZE) 31,500.00   31,500.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02164/2560
จ านวน 1 EACH รำคำท่ีเสนอ 31,500.- บำท 31,500.-  บำท ของผู้ใช้ 28/12/2560

2388 สายตัดรูเปิดท่อน้ าดีขนาดลวดตัด 30 มม. 97,990.60   97,990.60    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02162/2560
จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,990.60 บำท 97,990.60  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2389 IKAZUCHI - ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 02168/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2390 TREK Family Coronary Dilatation Catheters 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02192/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2391 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02171/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2392 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 48,000.00   48,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02190/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 48,000.- บำท  48,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2393 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02181/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.-  บำท ของผู้ใช้ 27/12/2560

2394 ชุดยางรัดเส้นเลือดด าโป่งพองในหลอดอาหาร 96,000.40   96,000.40    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02209/2560
จ านวน 20 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,000.40 บำท  96,000.40  บำท ของผู้ใช้ 28/12/2560

2395 ชุดยางรัดเส้นเลือดด าโป่งพองในหลอดอาหาร 97,990.60   97,990.60    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02229/2560
จ านวน 20 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,990.60 บำท 97,990.60  บำท ของผู้ใช้ 29/12/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2396 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02231/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 29/12/2560

2397 บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดีขนาดใหญ่ 97,495.19   97,495.19    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02281/2560
จ านวน 13 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท 97,495.19  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2560

2398 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,000.00   68,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02279/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 68,000.- บำท 68,000.-  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2560

2399 Xience Alpine Everolimus Eluting 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02276/2560
จ านวน  3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.-  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2560

2400 Fortis ll Balloon ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 02275/2560
จ านวน   13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2560

2401 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02274/2560
จ านวน   3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2560

2402 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00   24,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02273/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท  24,000.-  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2560

2403 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,307.33   10,307.33    ตกลงราคา บริษัท พรอมมิเน้นท์ จ ากัด บริษัท พรอมมิเน้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 02272/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,307.33 บำท  10,307.33  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2560

2404 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,252.65   74,252.65    ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01904/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 74,252.65 บำท  74,252.65  บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559

2405 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 170,000.00 170,000.00  ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 565/2559
จ านวน 2 รายการ เกินแสน รำคำท่ีเสนอ 170,000.- บำท  170,000.-  บำท ของผู้ใช้ 29/8/2559

2406 Biopsy Forceps 2.3mmx 180 cm. 180,000.00 180,000.00  ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 545/2559
จ านวน 15 เส้น เกินแสน รำคำท่ีเสนอ 180,000.- บำท  180,000.-  บำท ของผู้ใช้ 15/8/2559

2407 สายจ้ีห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน 320,000.00 320,000.00  ตกลงราคา บริษัท นิวไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 578/2559
จ านวน 20 เส้น เกินแสน รำคำท่ีเสนอ 320,000.- บำท 320,000.-  บำท ของผู้ใช้ 31/8/2559

2408 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 163,000.00 163,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 58/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 163,000.- บำท 163,000.-  บำท ของผู้ใช้ 14/3/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2409 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 285,000.00 285,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 488/2559
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 285,000.- บำท 285,000.-  บำท ของผู้ใช้ 21/7/2559

2410 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 336,000.00 336,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 60/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 336,000.- บำท 336,000.-  บำท ของผู้ใช้ 14/12/2559

2411 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการรักษาหัวใจ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02308/2560
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

2412 TREK Family Coronary Dilatation 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02306/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

2413 Aniosyme Synergy 5 ขนาด 5 ลิตร 3,500.00     3,500.00      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02319/2560
จ านวน 1 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 3,500.- บำท 3,500.- บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

2414 Serim Residual Peroxide Test Strips 1 x 100 2,400.00     2,400.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02358/2560
จ านวน 1 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 2,400.- บำท 2,400.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560

2415 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,444.00     5,444.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02359/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,444.- บำท 5,444.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560

2416 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,880.00     6,880.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02342/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,880.- บำท 6,880.- บำท ของผู้ใช้ 6/1/2560

2417 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,600.00     3,600.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02343/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,600.- บำท 3,600.- บำท ของผู้ใช้ 6/1/2560

2418 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,320.00   37,320.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02360/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,320.- บำท 37,320.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560

2419 MDT Plus AVF Needle, Rotating Wing 17G 1,200.00     1,200.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02344/2560
จ านวน 100 Set รำคำท่ีเสนอ 1,200.- บำท 1,200.- บำท ของผู้ใช้ 6/1/2560

2420 1 ea x GT-VBC061002 Viabahn 6mm. 95,000.00   95,000.00    ตกลงราคา บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02361/2560
จ านวน 1 ea รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560

2421 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,750.00   39,750.00    ตกลงราคา บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวณัน จ ากัด ตามความต้องการ 02354/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,750.- บำท 39,750.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560

2422 ชุดตรววจการติดเช้ือเอชไพโรไล 85,600.00   85,600.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นโด ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็นโด ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02362/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท  85,600.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560
2423 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,700.00   20,700.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02363/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,700.- บำท   20,700.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560
2424 BIOPLAST 2.0X125MM.RD. 5,400.00     5,400.00      ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 02453/2560

จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 5,400.- บำท  5,400.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
2425 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02455/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท   66,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
2426 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02594/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท  40,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560
2427 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02618/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท   65,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2560
2428 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,360.00   57,360.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02592/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,360.- บำท  57,360.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560
2429 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,480.00     7,480.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02530/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,480.- บำท   7,480.- บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560
2430 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02531/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท   65,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560
2431 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหัวใจ 85,600.00   85,600.00    ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02555/2560

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท   85,600.- บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560
2432 FDX-150 GW(B) 17,280.00   17,280.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02558/2560

จ านวน 24 Set รำคำท่ีเสนอ 17,280.- บำท   17,280.- บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560
2433 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,551.54   36,551.54    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02559/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,551.54 บำท  36,551.54 บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560
2434 คลิปหนีบห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02840/2560

จ านวน 28 เส้น รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท   98,868.- บำท ของผู้ใช้ 23/1/2560
2435 GUIDEWIRE 0.032X260CM ANGLE 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02731/2560

จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท   32,100.- บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560
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2436 สายส่องตรวจทางเดินน้ าดีและตับอ่อน 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02735/2560
จ านวน 1 เส้น รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท   64,200.- บำท ของผู้ใช้ 1/2/2560

2437 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,000.00   92,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02787/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,000.- บำท  92,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/1/2560

2438 Disposable EndoJaw Biopsy Forceps 25,000.00   25,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02740/2560
จ านวน 1 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 25,000.- บำท  25,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

2439 ชุดกรองแบคทีเรียส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะ 10,000.00   10,000.00    ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 02797/2560
จ านวน  10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 10,000.- บำท   10,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/1/2560

2440 เข็มดูดเก็บเน้ือเย่ือปอดผ่านทางหลอดลม 35,000.00   35,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 02790/2560
จ านวน 1 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท  35,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/1/2560

2441 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,700.00   99,700.00    ตกลงราคา บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 02903/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,700.- บำท   99,700.-  บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

2442 BIOTEQ DRAINAGE CATHETER SET 12 4,280.00     4,280.00      ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 02847/2560
จ านวน 2 ST รำคำท่ีเสนอ 4,280.- บำท  4,280.-  บำท ของผู้ใช้ 23/1/2560

2443 Standard Fenestrated Type 98,000.00   98,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02904/2560
จ านวน 7 อัน รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท  98,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

2444 บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดี 98,996.40   98,996.40    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02970/2560
จ านวน 18 เส้น รำคำท่ีเสนอ 98,996.40 บำท  98,996.40  บำท ของผู้ใช้ 26/1/2560

2445 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,996.40   98,996.40    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02933/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,996.40 บำท 98,996.40  บำท ของผู้ใช้ 25/1/2560

2446 NJ GD PUR 16FR 9FR 170CM7GM 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02848/2560
จ านวน 12 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.-  บำท ของผู้ใช้ 23/1/2560

2447 Standard Fenestrated Type 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02852/2560
จ านวน 12 อัน รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.-  บำท ของผู้ใช้ 23/1/2560

2448 ชุดระบายน้ าดี ชนิดพลาสติด 18,725.00   18,725.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03004/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,320.- บำท 37,320.-  บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560
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2449 บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดี 98,996.40   98,996.40    ตกลงราคา บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดี บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดี ตามความต้องการ 02891/2560
จ านวน 18 เส้น รำคำท่ีเสนอ 98,996.40 บำท 98,996.40  บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

2450 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเลือด 30,000.00   30,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02890/2560
จ านวน 100 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท 30,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

2451 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02889/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

2452 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00   24,000.00    ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 02886/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท 24,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

2453 ปลายวง T-Way 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท พีรภัทร์ กรุงเทพ (2552) จ ากัด บริษัท พีรภัทร์ กรุงเทพ (2552) จ ากัด ตามความต้องการ 02884/2560
จ านวน 200 อัน รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

2454 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02934/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.-  บำท ของผู้ใช้ 25/1/2560

2455 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02971/2560
จ านวน  3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 26/1/2560

2456 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02972/2560
จ านวน  3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 26/1/2560

2457 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,680.00   25,680.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03001/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,680.- บำท 25,680.-  บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

2458 Distal Cover For T JF-140R/240 (2 Pcs) 30,600.00   30,600.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03025/2560
จ านวน 6 อัน รำคำท่ีเสนอ 30,600.- บำท 30,600.-  บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

2459 Bite block,for adult small (blue) 17,500.00   17,500.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03022/2560
จ านวน 50 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 17,500.- บำท  17,500.-  บำท ของผู้ใช้ 1/2/2560

2460 OPTEASE RETRIEVABLE FILTER 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03030/2560
จ านวน  1 EA รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

2461 TREK Family Coronary Dilation 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 03029/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2462 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,812.80   11,812.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03007/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,812.80 บำท 11,812.80  บำท ของผู้ใช้ 30/1/2560

2463 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,812.80   11,812.80    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03011/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,812.80 บำท 11,812.80  บำท ของผู้ใช้ 30/1/2560

2464 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03133/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.-  บำท ของผู้ใช้ 31/1/2560

2465 IKAZUCHI-ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 03134/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 31/1/2560

2466 มาตรวัดแรงดันบอลลูนถ่างขยาย 8,998.70     8,998.70      ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03167/2560
จ านวน  5 อัน รำคำท่ีเสนอ 8,998.70 บำท 8,998.70  บำท ของผู้ใช้ 2/2/2560

2467 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,099.94   39,099.94    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03444/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,099.94 บำท 39,099.94  บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

2468 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,750.00     7,750.00      ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03177/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,750.- บำท  7,750.-  บำท ของผู้ใช้ 2/2/2560

2469 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,350.00   43,350.00    ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 03184/2560
จ านวน 14 รายการ รำคำท่ีเสนอ 43,350.- บำท 43,350.-  บำท ของผู้ใช้ 2/2/2560

2470 VGA Cable : Hi-Quality VGA Cable 5.0m 802.50        802.50         ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02591/2560
จ านวน 2 เส้น รำคำท่ีเสนอ 802.50 บำท 802.50  บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560

2471 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,438.50   59,438.50    ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02586/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 59,438.50 บำท 59,438.50  บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

2472 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 233,500.00 233,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 200/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 59,438.50 บำท 59,438.50  บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

2473 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 232,500.00 232,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 199/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 232,500.- บำท 232,500.-  บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

2474 Aniosyme Synergy 5 14,000.00   14,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03222/2560
จ านวน 4 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 14,000.- บำท 14,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2475 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,450.00   12,450.00    ตกลงราคา บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 03335/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,450.- บำท 12,450.- บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2476 เกลือ RO. 15,000.00   15,000.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03333/2560
20 กระสอบ รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2477 เกลือ RO. 10,500.00   10,500.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03369/2560
14 กระสอบ รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/2/2560

2478 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,400.00   75,400.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03332/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,400.- บำท 75,400.- บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2479 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,700.00   83,700.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03371/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 83,700.- บำท 83,700.- บำท ของผู้ใช้ 9/2/2560

2480 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 03339/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2481 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการรักษาหัวใจ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03340/2560
3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2482 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,000.00   52,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03346/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 52,000.- บำท  52,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2483 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03342/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2484 Guidezilla Catheter 48,150.00   48,150.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04296/2560
จ านวน 5 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 48,150.- บำท  48,150.- บำท ของผู้ใช้ 14/3/2560

2485 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03343/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2486 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03372/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท  57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 9/2/2560

2487 Xience Alpine Everolimus  Eluting 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 03374/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 9/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
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2488 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 03375/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท   94,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/2/2560

2489 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,320.00   37,320.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01824/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,320.- บำท 37,320.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2559

2490 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03428/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท   94,500.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

2491 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 53,000.00   53,000.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03430/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 53,000.- บำท 53,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

2492 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000.00     9,000.00      ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03440/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,000.- บำท   9,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

2493 MAESTRO BRACKET .018 W/H3 44,000.00   44,000.00    ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด ตามความต้องการ 03442/2560
จ านวน 40 CASES รำคำท่ีเสนอ 44,000.- บำท   44,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

2494 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,000.00   22,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด ตามความต้องการ 03433/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,000.- บำท   22,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

2495 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,722.36     5,722.36      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03434/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,722.36 บำท  5,722.36 บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

2496 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 03556/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

2497 Holmium Lightguide 400 micron 4.5 91,200.00   91,200.00    ตกลงราคา บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03531/2560
จ านวน 2 เส้น รำคำท่ีเสนอ 91,200.- บำท   91,200.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

2498 TMN-OV-OV-100.31/OTSC Systems 42,080.00   42,080.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 03530/2560
จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 42,080.- บำท  42,080.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

2499 GUIDEWIRE 0.035X150CM STRAIGHT 17,120.00   17,120.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03600/2560
จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 17,120.- บำท  17,120.- บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560

2500 RENGER DCB OTW 7x100,75 cm 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03598/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท  32,100.- บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

2501 เกลือ RO. 15,000.00   15,000.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03626/2560
จ านวน 20 กระสอบ รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท   15,000.-  บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

2502 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,400.00   80,400.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03624/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,400.- บำท   80,400.-  บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

2503 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,780.00   57,780.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03605/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,780.- บำท   57,780.-  บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560

2504 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03694/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

2505 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00   80,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03696/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,000.- บำท  80,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

2506 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03699/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

2507 Fortis II Balloon ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 03698/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

2508 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03719/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

2509 SG200C, FB-233D, ET Stopper 3pcs, US 97,200.00   97,200.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03868/2560
จ านวน 20 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท  97,200.-  บำท ของผู้ใช้ 23/2/2560

2510 บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดี 97,495.19   97,495.19    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03788/2560
จ านวน 13 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท 97,495.19  บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

2511 บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดินน้ าดี 97,495.19   97,495.19    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03720/2560
จ านวน 13 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท 97,495.19  บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

2512 ท่อระบายน้ าดี ชนิดพลาสติก แบบน่ิม 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03721/2560
จ านวน 75 อัน รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.-  บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

2513 ท่อระบายน้ าดี ชนิดพลาสติก แบบ Pigtail 95,042.75   95,042.75    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03848/2560
จ านวน 95 อัน รำคำท่ีเสนอ 95,042.75 บำท 95,042.75  บำท ของผู้ใช้ 23/2/2560
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2514 ท่อระบายน้ าดี ชนิดพลาสติก แบบตรง 95,042.75   95,042.75    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03850/2560
จ านวน 95 อัน รำคำท่ีเสนอ 95,042.75 บำท 95,042.75  บำท ของผู้ใช้ 23/2/2560

2515 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,880.00     6,880.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 03808/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,880.- บำท 6,880.-  บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

2516 Diasafe plus filter 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03805/2560
จ านวน 10 PCS รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

2517 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,444.00     5,444.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02359/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,444.- บำท  5,444.-  บำท ของผู้ใช้ 7/1/2560

2518 GASTRO TUBE 24FR 7-10ML BLN, X1'S 10,700.00   10,700.00    ตกลงราคา บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03879/2560
จ านวน 5 BX รำคำท่ีเสนอ 10,700.- บำท 10,700.- บำท ของผู้ใช้ 24/2/2560

2519 1012911 Premium Chin Strap 3,200.00     3,200.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03878/2560
จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 3,200.- บำท  3,200.-  บำท ของผู้ใช้ 24/2/2560

2520 Pro - Flow Nasal Cannula, Adult 10,000.00   10,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03877/2560
จ านวน 4 แพ็ค รำคำท่ีเสนอ 10,000.- บำท 10,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/2/2560

2521 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,000.00   92,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03913/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,000.- บำท  92,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

2522 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03908/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.-  บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

2523 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,140.00   72,140.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03909/2560
จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 72,140.- บำท  72,140.-  บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

2524 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,495.19   97,495.19    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03907/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท 97,495.19  บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

2525 ซองกันน้ าลายส าหรับ Imaging Plate size 2 22,500.00   22,500.00    ตกลงราคา บริษัท เจเนเซ่น จ ากัด บริษัท เจเนเซ่น จ ากัด ตามความต้องการ 03923/2560
จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 22,500.- บำท 22,500.-  บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

2526 CARBIDE ROUND BURS ก้านส้ัน 8,160.00     8,160.00      ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด ตามความต้องการ 03999/2560
จ านวน 17 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,160.- บำท 8,160.-  บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2527 สายส่องตรวจทางเดินน้ าดีและตับอ่อนผ่านทางปาก 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04001/2560
จ านวน 1 เส้น รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท  64,200.-  บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

2528 บอลลูนลากน่ิว 98,907.59   98,907.59    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03996/2560
จ านวน 23 เส้น รำคำท่ีเสนอ 98,907.59 บำท 98,907.59  บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

2529 ชุดสายระบายน้ าดีผ่านทางจมูก 5,350.00     5,350.00      ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03994/2560
จ านวน 2 ชุด รำคำท่ีเสนอ 5,350.- บำท 5,350.-  บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

2530 NSOKG Sodium Chloride (25 Kg) 13,500.00   13,500.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04298/2560
จ านวน 18 ถุง รำคำท่ีเสนอ 13,500.- บำท 13,500.-  บำท ของผู้ใช้ 14/3/2560

2531 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,445.00   81,445.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 03987/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,445.- บำท 81,445.-  บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

2532 NSOKG Sodium Chloride (25 Kg) 13,500.00   13,500.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04345/2560
จ านวน 18 ถุง รำคำท่ีเสนอ 13,500.- บำท 13,500.-  บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

2533 ตัวแยกUSB3.0 /4 PORT รุ่น M3H4 1,444.50     1,444.50      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03230/2560
จ านวน 1 ตัว รำคำท่ีเสนอ 1,444.50 บำท 1,444.50  บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

2534 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,350.00   19,350.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04178/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 19,350.- บำท 19,350.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560

2535 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาโรคหัวใจ 90,500.00   90,500.00    ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04176/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,500.- บำท 90,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560

2536 I-VIRUS กระดาษเช็ดฆ่าเช้ือ ขนาด 20x20 cm 15,000.00   15,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด บริษัท ไบโอ อินโน เทค จ ากัด ตามความต้องการ 04174/2560
จ านวน 60 กระปุก รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560

2537 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04173/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560

2538 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04171/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,400.- บำท 75,400.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560

2539 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาโรคหัวใจ 90,500.00   90,500.00    ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04163/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,500.- บำท  90,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2540 Scopanios ขนาด 5 ลิตร 50,000.00   50,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04162/2560
จ านวน 20 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท  50,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560

2541 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04209/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

2542 TREK Family Coronary Dilatation Catheters 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 04205/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

2543 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,420.28     9,420.28      ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04202/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,420.28 บำท 9,420.28 บำท ของผู้ใช้ 8/2/2560

2544 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary  95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 04241/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท  95,286.- บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

2545 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,000.00   87,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04380/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,000.- บำท 87,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/3/2560

2546 ท่อถ่างขยายหลอดลม ชนิดโลหะ 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04240/2560
จ านวน 3 อัน รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

2547 Amplatz Super Stiff (All Size) 9,000.00     9,000.00      ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04342/2560
จ านวน 5 เส้น รำคำท่ีเสนอ 9,000.- บำท 9,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

2548 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,440.00   52,440.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04437/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 52,440.- บำท   52,440.- บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

2549 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,500.00   47,500.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04266/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 47,500.- บำท 47,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560

2550 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 04261/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท    95,286.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560

2551 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04260/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/3/2560

2552 สายลวดน าสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือด 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04256/2560
จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท   90,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2553 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04253/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท    65,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560

2554 คลิบหนีบห้ามเลือด ในระบบทางเดินอาหาร 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04360/2560
จ านวน 28 เส้น รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท   98,868.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

2555 Viabahn 6mm. X10cm., 120cm. Catheter 95,000.00   95,000.00    ตกลงราคา บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04364/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท  95,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

2556 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04514/2560
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท  99,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

2557 Raiden 3 Balloon ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 04501/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท   97,500.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

2558 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04502/2560
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

2559 Guidezilla Catheter 48,150.00   48,150.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04507/2560
จ านวน 5 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 48,150.- บำท  48,150.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

2560 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,320.00   12,320.00    ตกลงราคา บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 04517/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,320.- บำท  12,320.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

2561 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหัวใจ 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04529/2560
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท   85,000.-  บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560

2562 NUPRO JARS MED,MINT 9,951.00     9,951.00      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04573/2560
จ านวน 10 แพค รำคำท่ีเสนอ 9,951.- บำท   9,951.-  บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560

2563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,750.00     4,750.00      ตกลงราคา บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04610/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,750.- บำท   4,750.-  บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560

2564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04754/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.-  บำท ของผู้ใช้ 27/3/2560

2565 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,250.00     5,250.00      ตกลงราคา บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ตามความต้องการ 04755/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,250.- บำท  5,250.-  บำท ของผู้ใช้ 27/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2566 LIFESTREAM 8F 135CM 10MM 58MM 85,600.00   85,600.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04806/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท  85,600.-  บำท ของผู้ใช้ 29/3/2560

2567 Biliary dilate catheter 4 -6 F 30,000.00   30,000.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04799/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท 30,000.-  บำท ของผู้ใช้ 29/3/2560

2568 RENGER DCB OTW 6x100,80 cm 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04860/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 31/3/2560

2569 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดง 44,940.00   44,940.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04866/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 44,940.- บำท 44,940.-  บำท ของผู้ใช้ 31/3/2560

2570 RENGER DCB OTW 6x100,80 cm 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04862/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 31/3/2560

2571 OMNIPAQUE USB 350MG 10X100M I 96,407.00   96,407.00    ตกลงราคา บริษัท เมดติจูด จ ากัด บริษัท เมดติจูด จ ากัด ตามความต้องการ 04907/2560
จ านวน 170 ขวด รำคำท่ีเสนอ 96,407.- บำท 96,407.-  บำท ของผู้ใช้ 4/4/2560

2572 LIFESTREAM 8F 135CM 12MM 28MM 85,600.00   85,600.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05272/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท 85,600.-  บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

2573 LIFESTREAM 8F 135CM 12MM 28MM 85,600.00   85,600.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05273/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท 85,600.-  บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

2574 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,754.52   97,754.52    ตกลงราคา บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ จ ากัด บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูช่ัน โพรไวเดอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04572/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,754.52 บำท 97,754.52  บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560

2575 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจ 178,000.00 178,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 365/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 178,000.- บำท 178,000.-  บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560

2576 Amalgam Cariers (No.104) 16,050.00   16,050.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอสเซ็ท (1992) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอสเซ็ท (1992) ตามความต้องการ 04932/2560
จ านวน 20 PCS รำคำท่ีเสนอ 14,000.- บำท 14,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/4/2560

2577 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00   24,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ตามความต้องการ 04930/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท 24,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/4/2560

2578 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,859.00   78,859.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04942/2560
จ านวน 18 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,859.- บำท 78,859.- บำท ของผู้ใช้ 5/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2579 Epic Stent 12 mm x40 mm, 120 cm 44,940.00   44,940.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05040/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 44,940.- บำท 44,940.- บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

2580 OXIRIS SET 17,000.00   17,000.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05206/2560
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 17,000.- บำท 17,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

2581 Plasma Apheresis Adsorption Set 64,000.00   64,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 05165/2560
จ านวน 2 SET รำคำท่ีเสนอ 64,000.- บำท 64,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

2582 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,204.82     1,204.82      ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05162/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,204.82 บำท 1,204.82 บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

2583 น้ ายาล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือทางการแพทย์ 17,500.00   17,500.00    ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 05217/2560
จ านวน 5 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 17,500.- บำท 17,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

2584 IKAZUCHI-ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 05295/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

2585 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05232/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

2586 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05296/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.- บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

2587 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05228/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

2588 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05223/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000. บำท  75,000. บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

2589 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05297/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

2590 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,000.00   32,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 05365/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,000.- บำท   32,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/4/2560

2591 GUIDEWIRE 0.025X260CM ANGLE 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05360/2560
จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.- บำท ของผู้ใช้ 26/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

2592 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 35,500.00   35,500.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05363/2560
จ านวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 35,500.- บำท   35,500.- บำท ของผู้ใช้ 26/4/2560

2593 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,550.00     8,550.00      ตกลงราคา บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05413/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,550.- บำท 8,550.- บำท ของผู้ใช้ 27/4/2560

2594 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,136.00     5,136.00      ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05466/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,136.- บำท 5,136.- บำท ของผู้ใช้ 28/4/2560

2595 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05713/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2596 ULTRAVIST 370 10 x 100ML 85,921.00   85,921.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05717/2560
จ านวน 11 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,921.- บำท 85,921.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2597 Xience ProX Everolimus Eluting 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05722/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2598 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,950.00     3,950.00      ตกลงราคา บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05734/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,950.- บำท 3,950.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2599 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05723/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2600 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,570.00   26,570.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ตามความต้องการ 05729/2560
จ านวน 11 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,570.- บำท 26,570.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2601 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,080.00   28,080.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรอช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรอช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05730/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,080.- บำท 28,080.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2602 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,800.00     4,800.00      ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรอช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรอช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05731/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท 4,800.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2603 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,600.00   96,600.00    ตกลงราคา บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 05726/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,600.- บำท 96,600.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

2604 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05785/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

2605 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,308.00   16,308.00    ตกลงราคา บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 05788/2560
จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,308.- บำท 16,308.- บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

2606 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,500.00   29,500.00    ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด ตามความต้องการ 05791/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,500.- บำท 29,500.- บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

2607 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,880.00   68,880.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05792/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 68,880.- บำท 68,880.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

2608 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,498.80   86,498.80    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05778/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,498.80 บำท  86,498.80 บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

2609 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,200.00   34,200.00    ตกลงราคา บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05801/2560
จ านวน 23 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,200.- บำท 34,200.- บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

2610 ผงแป้งปราศจากเช้ือ ขนาด 4 กรัม 3,600.00     3,600.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 05833/2560
จ านวน 4 Pcs. รำคำท่ีเสนอ 3,600.- บำท   3,600.- บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

2611 ชุดกรองแบคทีเรียส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะ 20,000.00   20,000.00    ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 05831/2560
จ านวน  20 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 20,000.- บำท 20,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

2612 VADI-800-61600 Bacterial Virus Filter 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด ตามความต้องการ 05835/2560
จ านวน 500 PC รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท   90,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

2613 สายสวนท่อน้ าดีชนิด 3 ทาง 57,750.00   57,750.00    ตกลงราคา บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 05845/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 57,750.- บำท  57,750.- บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

2614 Disposable Valve Cleaning Brush 38,520.00   38,520.00    ตกลงราคา บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05854/2560
จ านวน 15 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 38,520.- บำท  38,520.- บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

2615 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,500.00   99,500.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05840/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,500.- บำท  99,500.- บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

2616 6F PRELUDE Sheath Introducers 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 05964/2560
จ านวน  155 EACH รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560

2617 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05965/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.- บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2618 Xience ProX Everolimus Eluting 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05969/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560

2619 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 72,000.00   72,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05968/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 72,000.- บำท  72,000.-  บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560

2620 TREK Family Coronary Dilatation 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 06005/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

2621 ERBE NESSY Omega Plate 27,000.00   27,000.00    ตกลงราคา บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 06098/2560
จ านวน 6 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 27,000.- บำท   27,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

2622 HP Detector Supply ชุดตรวจการติดเช้ือ 88,000.00   88,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เอ้อ คัง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ไทย เอ้อ คัง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 06100/2560
จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 88,000.- บำท   88,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

2623 สายให้อาหารทางกระเพาะอาหาร 30,002.80   30,002.80    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัดบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัดตามความต้องการ 06099/2560
จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 30,002.80 บำท  30,002.80  บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

2624 ลวดน าสายสวนหลอดเลือดเพ่ือการตรวจวินิจฉัย 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06147/2560
จ านวน 250 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท 100,000.-  บำท ของผู้ใช้ 25/5/2560

2625 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06245/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.-   บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

2626 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06244/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

2627 BIOMATRIX ALPHA ALL SIZE 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06191/2560
จ านวน 3 EA รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท  84,000.-  บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

2628 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 53,000.00   53,000.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06194/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 53,000.- บำท 53,000.-  บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

2629 Rotalink Advancer 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06198/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35  บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

2630 ULTRAVIST 370 10x100 ML 58,921.00   58,921.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06199/2560
จ านวน 11 BOX รำคำท่ีเสนอ 58,921.- บำท 58,921.-  บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2631 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06203/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

2632 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,500.00   40,500.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06356/2560
จ านวน 14 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,500.- บำท 40,500.-  บำท ของผู้ใช้ 31/5/2560

2633 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,400.00   96,400.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06317/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,400.- บำท 96,400.-  บำท ของผู้ใช้ 30/5/2560

2634 BOND LINGUAL BUTTON CURVE(20/แพค) 5,400.00     5,400.00      ตกลงราคา บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ากัด บริษัท ออร์โทดอนทิคไลน์ จ ากัด ตามความต้องการ 06428/2560
จ านวน 6 แพค รำคำท่ีเสนอ 5,400.- บำท 5,400.-  บำท ของผู้ใช้ 2/6/2560

2635 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,000.00   27,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06430/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 27,000.- บำท  27,000.-  บำท ของผู้ใช้ 1/6/2560

2636 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06475/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 5/6/2560

2637 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06449/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท  57,999.35  บำท ของผู้ใช้ 2/6/2560

2638 Xience ProX Everolimus Eluting 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 06474/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/6/2560

2639 IKAZUCHI-ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 06444/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 2/6/2560

2640 Xience ProX Everolimus Eluting 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 06441/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 2/6/2560

2641 ตัวแปลงสัญญาณHDMI TO VGA รุ่นIC-H2VA 2,889.00     2,889.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06438/2560
จ านวน 2 ตัว รำคำท่ีเสนอ 2,889.- บำท 2,889.-  บำท ของผู้ใช้ 5/6/2560

2642 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 232,500.00 232,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 451/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 232,500.- บำท 232,500.-  บำท ของผู้ใช้ 6/7/2560

2643 IKAZUCHI-ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 06706/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2644 TREK Family Coronary Dilatation 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 06768/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

2645 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06765/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

2646 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06702/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2647 Xience Alpine Everolimus Eluting 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 06705/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2648 Xience Alpine Everolimus Eluting 90,500.00   90,500.00    ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06766/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,500.- บำท 90,500.- บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

2649 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาโรคหัวใจ 90,500.00   90,500.00    ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06704/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,500.- บำท 90,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2650 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,730.00   41,730.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06777/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,730.- บำท 41,730.- บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

2651 CRRT-THREE WAY SPIKE 299.60        299.60         ตกลงราคา บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06774/2560
จ านวน 1 Pack รำคำท่ีเสนอ 299.60 บำท  299.60 บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

2652 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาโรคหัวใจ 90,500.00   90,500.00    ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06846/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,500.- บำท 90,500.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2653 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06891/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.- บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2654 6F PRELUDE Sheath Introducers 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 06858/2560
จ านวน 155 EACH รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท 99,510.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2655 Xience Alpine Everolimus Eluting 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 06860/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท  95,286.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2656 ULTRAVIST 370 100ML 85,921.00   85,921.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06857/2560
จ านวน 11 BOX รำคำท่ีเสนอ 85,921.- บำท 85,921.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560
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2657 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69,550.00   69,550.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06865/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท  69,550.-  บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

2658 บอลลูนส าหรับท าหัตถการEBUS 95,000.00   95,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07066/2560
จ านวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท 95,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

2659 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,150.00     4,150.00      ตกลงราคา บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06984/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,150.- บำท  4,150.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

2660 SG200C, FB-233D, ET Stopper 3pcs, 97,200.00   97,200.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06958/2560
จ านวน 18 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท 97,200.- บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

2661 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,000.00   27,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06974/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 27,000.- บำท   27,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

2662 Leakage Tester 30,000.00   30,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07135/2560
จ านวน 2 Pcs. รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท   30,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2663 คลิบหนีบห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07171/2560
จ านวน 28 เส้น รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท   98,868.- บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2664 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาโรคหัวใจ 90,500.00   90,500.00    ตกลงราคา บริษัท จอนห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอนห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07113/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,500.- บำท  90,500.- บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2665 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 72,000.00   72,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07110/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 72,000.- บำท  72,000.- บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2666 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07164/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท   66,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2667 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07129/2560
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท  99,000.- บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2668 BIOMATRIX ALPHA ALL SIZE 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07130/2560
จ านวน 3 EA รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2669 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07133/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560
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2670 RENGER DCB OTW 8x80,80 cm 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07104/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท   32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2671 RENGER DCB OTW 7x80,80 cm 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07109/2560
จ านวน'จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท   32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

2672 RENGER DCB OTW 7x100,80 cm 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07138/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท   32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

2673 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,365.00   37,365.00    ตกลงราคา บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูเด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 07178/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,365.- บำท  37,365.-  บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2674 ชุดกรองแบคทีเรียส าหรับเคร่ืองดูดเสมหะชนิด 16,500.00   16,500.00    ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 07176/2560
จ านวน 30 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 16,500.- บำท  16,500.-  บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2675 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,720.00   11,720.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07182/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,720.- บำท 11,720.-  บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

2676 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69,550.00   69,550.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07334/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท 69,550.-  บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

2677 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07338/2560
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท  99,000.-   บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

2678 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 07341/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

2679 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,998.90   56,998.90    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07326/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 56,998.90 บำท 56,998.90  บำท ของผู้ใช้ 29/6/2560

2680 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 82,500.00   82,500.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07321/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท 82,500.-  บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

2681 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท จอนห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด บริษัท จอนห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07333/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

2682 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 07332/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2683 MINI PHONE ST ตัวผู้ NYS231 2,086.50     2,086.50      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06707/2560
จ านวน 30 ตัว รำคำท่ีเสนอ 2,086.50 บำท 2,086.50  บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560

2684 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 242,000.00 242,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06707/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 242,000.- บำท 242,000.-  บำท ของผู้ใช้ 31/1/2560

2685 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,600.00     3,600.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07594/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

2686
Serim Residual Peroxide Test Strips 1 x 
100 2,400.00     2,400.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07595/2560
จ านวน 2 bottle รำคำท่ีเสนอ 2,400.- บำท  2,400.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

2687 HOOKUP CONNECTION 58,208.00   58,208.00    ตกลงราคา บริษัท เค.ซี. แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี. แอสซิสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 07443/2560
จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 58,208.- บำท 58,208.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2688 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07456/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2689 Serim Water Hardness Test Strips 1 x 50 1,200.00     1,200.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07398/2560
จ านวน 1 bottle รำคำท่ีเสนอ 1,200.- บำท 1,200.- บำท ของผู้ใช้ 5/7/2560

2690
Serim Residual Peroxide Test Strips 1 x 
100 2,400.00     2,400.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07402/2560
จ านวน 2 bottle รำคำท่ีเสนอ 2,400.- บำท 2,400.- บำท ของผู้ใช้ 5/7/2560

2691 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,880.00     6,880.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07439/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,880.- บำท 6,880.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2692 น้ ายาล้างเคร่ือง H-D 3.0 Clean up 2,354.00     2,354.00      ตกลงราคา บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07435/2560
จ านวน 10 ถัง รำคำท่ีเสนอ 2,354.- บำท 2,354.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2693 Diasafe plus filter 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07434/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2694 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07471/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

2695 BIOMATRIX ALPHA ALL SIZE 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07473/2560
จ านวน 3 EA รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท  84,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2696 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,995.95   97,995.95    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07480/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,995.95 บำท 97,995.95 บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

2697 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07482/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

2698 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ 50,000.00   50,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07664/2560
จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2699
TREK Family Coronary Dilatation 
Catheters 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 07665/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท   60,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2700 สายสวนหัวใจเพ่ือการวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้า 72,000.00   72,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07668/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 72,000.- บำท 72,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2701 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ 50,000.00   50,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07669/2560
จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท   50,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2560

2702 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07701/2560
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

2703 Xience ProX Everolimus Eluting 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 07696/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

2704 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07686/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

2705 Brunisher, Double-Ended,Bennet Str. 16,000.00   16,000.00    ตกลงราคา บริษัท ชูมิตร 1967 จ าก ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ าก ากัด ตามความต้องการ 07741/2560
จ านวน 10 Pc. รำคำท่ีเสนอ 16,000.- บำท   16,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560

2706 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,280.00   18,280.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07767/2560
จ านวน 11 รายการ รำคำท่ีเสนอ 18,280.- บำท  18,280.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

2707 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00   18,000.00    ตกลงราคา หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ตามความต้องการ 07738/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท  18,000.-บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560

2708 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,560.00   21,560.00    ตกลงราคา บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 07749/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,560.- บำท    21,560.- บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2709 Suction tubes frazier 180 mm (3mm) 21,560.00   21,560.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07752/2560
จ านวน 2 Pcs. รำคำท่ีเสนอ 21,560.- บำท 21,560.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

2710 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07808/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

2711 ViziShot Single Use Aspiration Needle 87,000.00   87,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07859/2560
จ านวน 3 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 87,000.- บำท 87,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2712 Pantera Balloon ทุกขนาด 53,500.00   53,500.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07807/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 53,500.- บำท   53,500.-  บำท ของผู้ใช้ 21/7//2560

2713 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07804/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท  57,999.35  บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

2714 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07849/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท   57,999.35  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2715 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 07802/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

2716 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07799/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

2717 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07864/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2718 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,080.00   47,080.00    ตกลงราคา บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07858/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 47,080.- บำท 47,080.-  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2719 HOOKUP CONNECTION 58,208.00   58,208.00    ตกลงราคา บริษัท เค.ซี. แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี. แอสซิสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 07843/2560
จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 58,208.- บำท 58,208.-  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2720 Helicobacter Pylori Urease Test 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด ตามความต้องการ 07834/2560
จ านวน 16 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2721 Single Use Cleaning Brush Model AMH-QJD 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด ตามความต้องการ 07834/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท 96,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

2722 น้ ายาล้างเคร่ือง H-D 3.0 Clean up 9,416.00     9,416.00      ตกลงราคา บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07876/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 40 ถัง รำคำท่ีเสนอ 9,416.- บำท 9,416.-  บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560
2723 ERGOPLANT DEEP MIRROR HOLDER L135M 50,000.00   50,000.00    ตกลงราคา บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07881/2560

จ านวน 100 PC รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560
2724 CAVIWIPES 42,980.00   42,980.00    ตกลงราคา บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07879/2560

จ านวน 140 กระป๋อง รำคำท่ีเสนอ 42,980.- บำท 42,980.-  บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560
2725 MDT Bunol5 Detergent wiping out soil 2,600.00     2,600.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07871/2560

จ านวน 2 Gallon รำคำท่ีเสนอ 2,600.- บำท 2,600.-  บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560
2726 MDT Bunol5 Detergent wiping out soil 2,600.00     2,600.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07868/2560

จ านวน 2 Gallon รำคำท่ีเสนอ 2,600.- บำท 2,600.-  บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560
2727 MDT Plus AVF Needle, Rotating Wing 17G 1,200.00     1,200.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07866/2560

จ านวน 100 Set รำคำท่ีเสนอ 1,200.- บำท 1,200.-  บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560
2728 Serim Residual Peroxide Test Strips 1 x 100 2,400.00     2,400.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07907/2560

จ านวน 2 Bottle รำคำท่ีเสนอ 2,400.- บำท  2,400.-  บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560
2729 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07908/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท 96,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560
2730 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08008/2560

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560
2731 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08013/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560
2732

Xience ProX Everolimus Eluting 
Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 08016/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

2733 Orsiro Biodegradable Polymer Stent 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08091/2560
จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

2734
ลวดน าสายสวนหลอดเลือดเพ่ือการตรวจ
วินิจฉัย 100,000.00 100,000.00  ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08018/2560
จ านวน 250 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท 100,000.-  บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

2735 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,820.00   27,820.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08069/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 27,820.- บำท 27,820.-  บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2736
1 ea x GT-VBC071002 Viabahn 7mm. 
X10cm., 95,000.00   95,000.00    ตกลงราคา บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08033/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท 95,000.-  บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

2737 RENGER DCB OTW 6x60,80 cm 32,100.00   32,100.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08029/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.-  บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

2738 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,670.00   86,670.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08031/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,670.- บำท  86,670.-  บำท ของผู้ใช้ 31/7/2560

2739 Mustang Balloon 3x100,75 cm 81,900.00   81,900.00    ตกลงราคา บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 08120/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 81,900.- บำท 81,900.-  บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

2740 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,000.00   21,000.00    ตกลงราคา บริษัท เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บริษัท เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08172/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,000.- บำท  21,000.-  บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

2741 ตะกร้อลาก/ขบน่ิว ในท่อทางเดินน้ าดี 90,950.00   90,950.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08113/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,950.- บำท 90,950.-  บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

2742
NA-U200H-8019-B SINGLE USE 
ASPIRATION NE 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08173/2560
จ านวน 8 เส้น รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.-  บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

2743 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08188/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.-  บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

2744
NA-U200H-8022-B SINGLE USE 
ASPIRATION NE 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08112/2560
จ านวน 8 เส้น รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.-  บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

2745 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 772,500.00 772,500.00  วิธีพิเศษ บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 093/2559
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 772,500.- บำท 772,500.-  บำท ของผู้ใช้ 30/12/2558

2746 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,081.53   29,081.53    ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด ตามความต้องการ 08243/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,081.53 บำท 29,081.53 บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

2747 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,900.00     9,900.00      ตกลงราคา บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 08242/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,900.- บำท  9,900.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

2748 Small Distal End Cutter 9,000.00     9,000.00      ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด ตามความต้องการ 08284/2560
จ านวน 2 EA รำคำท่ีเสนอ 9,000.- บำท 9,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2749 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08306/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

2750 สายสวนหัวใจเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดง 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08308/2560
จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

2751 สายต่อสายสวนหัวใจ (Extension cable) 25,000.00   25,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08310/2560
จ านวน 5 เส้น รำคำท่ีเสนอ 25,000.- บำท 25,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

2752 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 53,000.00   53,000.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08311/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 53,000.- บำท  53,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

2753 IKAZUCHI - ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00   97,500.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 08312/2560
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

2754 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 08313/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

2755 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08481/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

2756 สายลวดเพ่ือวัดความดันภายในหลอดเลือด 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 08483/2560
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

2757 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08532/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

2758 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 08479/2560
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

2759 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,999.35   57,999.35    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08480/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

2760 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,498.15   37,498.15    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08486/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,498.15 บำท  37,498.15 บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

2761 Tracheal Stent Y Type 16mm.*40mm. 45,000.00   45,000.00    ตกลงราคา บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จ ากัด บริษัท ริโอ เฮลท์ แอนด์ ดิไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08582/2560
จ านวน 1 อัน รำคำท่ีเสนอ 45,000.- บำท 45,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2762 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08680/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท   66,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/8/2560

2763 TREK Family Coronary Dilatation Catheters 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 08653/2560
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/8/2560

2764 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08652/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/8/2560

2765 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08648/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/8/2560

2766 สายสวนหัวใจเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดง 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08685/2560
จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท   84,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/8/2560

2767 Tweed Arch Plier 8,025.00     8,025.00      ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด บริษัท เฮลธ์โก้ จ ากัด ตามความต้องการ 08759/2560
จ านวน 3 EA รำคำท่ีเสนอ 8,025.- บำท  8,025.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

2768 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08750/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท  65,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

2769 GLUMA DESENSITIZER 5 ML. 2,500.00     2,500.00      ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 08744/2560
จ านวน 1 ขวด รำคำท่ีเสนอ 2,500.- บำท    2,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

2770 ถ้วยน้ า 5 ออนซ์ 10,000.00   10,000.00    ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 08743/2560
จ านวน 100 Pc. รำคำท่ีเสนอ 10,000.- บำท 10,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

2771 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,220.00   11,220.00    ตกลงราคา บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 08742/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,220.- บำท  11,220.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

2772 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,113.15   85,113.15    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 592/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,113.15 บำท 85,113.15 บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

2773 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,405.00   57,405.00    ตกลงราคา บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด ตามความต้องการ 698/2560
จ านวน 14 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,405.- บำท   57,405.-  บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

2774 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00   96,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 741/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.-  บำท ของผู้ใช้ 29/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2775 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,980.00   29,980.00    ตกลงราคา บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด ตามความต้องการ 593/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,980.- บำท  29,980.-  บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

2776 ท่อถ่างขยายหลอดเลือด ชนิดโลหะ 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00426/2561
จ านวน 3 อัน รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.-  บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

2777 Scopanios ขนาด 5 ลิตร 50,000.00   50,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00740/2560
จ านวน 20 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท  50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 28/9/2560

2778 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00109/2561
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 6/10/2560

2779 Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary 95,286.00   95,286.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00419/2561
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.-  บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

2780 Aniosyme Synergy 5 ขนาด 5 ลิตร 14,000.00   14,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01169/2561
จ านวน 4 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 14,000.- บำท 14,000.-  บำท ของผู้ใช้ 13/11/2560

2781 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00372/2561
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 19/10/2560

2782 TREK Family Coronary Dilatation Catheters 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00304/2561
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 17/10/2560

2783 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00   65,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00367/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2560

2784 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,640.00   74,640.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00938/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 74,640.- บำท 74,640.-  บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560

2785 FDX-150 GW(B) 77,760.00   77,760.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00864/2561
จ านวน 108 Set รำคำท่ีเสนอ 77,760.- บำท 77,760.-  บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560

2786 FDX-150 GW(B) 86,400.00   86,400.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00772/2561
จ านวน 120 Set รำคำท่ีเสนอ 86,400.- บำท 86,400.-  บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

2787 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,600.00   54,600.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00829/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,600.- บำท 54,600.-  บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560
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2788 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,800.00   97,800.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00584/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,800.- บำท 97,800.-  บำท ของผู้ใช้ 27/10/2560

2789 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,280.00   83,280.00    ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00614/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 83,280.- บำท  83,280.-  บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

2790 Stone Finishing White (RA) Flame (Shofu) 13,580.00   13,580.00    ตกลงราคา หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก. เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ตามความต้องการ 05949/2560
จ านวน 6 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 13,580.- บำท  13,580.-  บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

2791 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,900.00     9,900.00      ตกลงราคา บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 650/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,900.- บำท 9,900.-  บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

2792 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,605.00   13,605.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 651/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,605.- บำท  13,605.-  บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

2793 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,420.00   10,420.00    ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 652/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,420.- บำท 10,420.-  บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

2794 เกลือ RO. 12,000.00   12,000.00    ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00787/2561
จ านวน 16 กระสอบ รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.-  บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

2795 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,354.00     2,354.00      ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00303/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,354.- บำท 2,354.-  บำท ของผู้ใช้ 17/10/2017

2796 WATCHMAN LAA Closure/Delivery, 12F 230,000.00 230,000.00  วิธีพิเศษ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00857/2561
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 230,000.- บำท 230,000.-  บำท ของผู้ใช้ 6/11/2560

2797 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,650.00     6,650.00      ตกลงราคา บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ตามความต้องการ 00586/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,650.- บำท 6,650.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2560

2798 HPT201E  High Pressure Injection Line 20 35,000.00   35,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00612/2561
จ านวน  100 EACH รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท  35,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

2799 สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00589/2561
จ านวน  3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2560

2800 BIOFREEDOM (ALL SIZE) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00953/2561
จ านวน  3 EACH รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560
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2801 Xience ProX Everolimus Eluting Coronary 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00776/2561
จ านวน  3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2560

2802 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00839/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

2803 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00699/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท  40,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

2804 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00834/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

2805 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00616/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.-  บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

2806 BIOMATRIX FLEX OR BIOMATRIX NEOFLEX 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00422/2561
จ านวน  3 EACH รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

2807 Promus Element Plus(All Size) 94,500.00   94,500.00    ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00956/2561
จ านวน  3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2560

2808 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00   66,000.00    ตกลงราคา บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00841/2561
จ านวน  1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

2809 สายลวดเพ่ือวัดความดันภายในหลอดเลือด 75,000.00   75,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00108/2561
จ านวน  3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/10/2560

2810 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,575.00   13,575.00    ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00837/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,575.- บำท 13,575.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2560

2811 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,600.00     7,600.00      ตกลงราคา บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 624/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,600.- บำท   7,600.- บำท ของผู้ใช้ 15/9/2560

2812 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,450.00   21,450.00    ตกลงราคา บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 594/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,450.- บำท 21,450.- บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

2813 GT-VBC081002 Viabahn 8mm. X10cm 95,000.00   95,000.00    ตกลงราคา บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00587/2561
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท   95,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2814 GT-VBC071002 Viabahn 7mm. X10cm 95,000.00   95,000.00    ตกลงราคา บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00630/2561
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท 95,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2560

2815 Ht Self drilling X-dr Screw 1.5x5mm. 99,700.00 99,700.00 ตกลงราคา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความต้องการ  02905/2560
จ านวน 50 EA ราคาท่ีเสนอ  99,700.-บาท ราคาท่ีเสนอ  99,700.-บาท ของผู้ใช้  03/02/2560

2816
DCIP Test (Dichlorophenol indolphenal 
test) 12,259.00 12,259.00 ตกลงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ  03404/2560
จ านวน 533 test  ราคาท่ีเสนอ 12,259.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 12,259.-บาท ของผู้ใช้  09/02/2560

2817 ANTISEPTIC B 15 KG 4,681.25 4,681.25 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  03403/2560
จ านวน 5 ถัง  ราคาท่ีเสนอ 4,681.25 บาท  ราคาท่ีเสนอ 4,681.25 บาท ของผู้ใช้  08/02/2560

2818 Ottix Plus 4100 Ml. 9,095.00 9,095.00 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  03402/2560
จ านวน 5 BOT  ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท ของผู้ใช้  08/02/2560

2819 PATH.1-EXTRA,450 ML. 36,380.00 36,380.00 ตกลงราคา บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จก. บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จก. ตามความต้องการ  03101/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 36,380.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 36,380.-บาท ของผู้ใช้  08/02/2560

2820 Tc-99m Cardiolite 91,252.47 91,252.47 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  03399/2560
จ านวน 14 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 91,252.47 บาท  ราคาท่ีเสนอ 91,252.47 บาท ของผู้ใช้  08/02/2560

2821 Tc-99m Cardiolite 60,055.01 60,055.01 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  03392/2560
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 60,055.01 บาท  ราคาท่ีเสนอ 60,055.01 บาท ของผู้ใช้  08/02/2560

2822
BIOTEQ DRINAGE CATHETER SET 6 FR 
30 CM 67,303.00 67,303.00 ตกลงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. ตามความต้องการ  03426/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,303.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,303.- บาท ของผู้ใช้  09/02/2560

2823 Paraplast ขนาดบรรจุ 8 Kg./case 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ท) จก. บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ท) จก. ตามความต้องการ  03424/2560
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 89,880.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,880.- บาท ของผู้ใช้  09/02/2560

2824 แผ่นรองซับอันแคร์ ขนาด L แบบไม่มีเจล 1,754.80 1,754.80 ตกลงราคา บ. มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จก. บ. มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จก. ตามความต้องการ  03422/2560
จ านวน 1 ลัง ราคาท่ีเสนอ 1,754.80  บาท ราคาท่ีเสนอ 1,754.80  บาท ของผู้ใช้  09/02/2560

2825 ขวดทรงระฆัง ขนาด 300 มล.(เฉพาะขวด) 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  03417/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บาท ของผู้ใช้  09/02/2560

2826 จุกยางน้ าเกลือ 57,806.75 57,806.75 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  03416/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,806.75  บาท ราคาท่ีเสนอ 57,806.75  บาท ของผู้ใช้  09/02/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2827
ขวดแชมพูฝาป๊อกแป๊ก ขนาด 240 ซีซี PP สี
เขียว 22,500.00 22,500.00 ตกลงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  03510/2560
จ านวน 3,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 22,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,500.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2828
BIOTEQ DRINAGE CATHETER SET 8 FR 
30 CM 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. ตามความต้องการ  03509/2560
จ านวน 45 SET ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2829
ATRUMATIC FORCEOS,2.0MM WIDTH,De 
Bakey Serated 95,709.56 95,709.56 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. ตามความต้องการ  03493/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,709.56 บาท ราคาท่ีเสนอ 95,709.56 บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2830 ชุดถุง Pool Platelet 93,625.00 93,625.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03494/2560
จ านวน 7 PACK ราคาท่ีเสนอ 93,623.- บาท ราคาท่ีเสนอ 93,623.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2831 กระปุกพลาสติก ขนาด 30 กรัม 21,720.00 21,720.00 ตกลงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  03495/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,720.- บาท ราคาท่ีเสนอ 21,720.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2832 TRIMA ACCELL KIT 77,951.64 77,951.64 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03490/2560
จ านวน 12 SET ราคาท่ีเสนอ 77,951.64.- บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2833
SM5220S Nitrile Exam glove powder-
free,white size S 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บ. เซเว่นสกาย บิซซิเนส จก. บ. เซเว่นสกาย บิซซิเนส จก. ตามความต้องการ  03481/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,280.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,280.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2834 211387 Macconkey Agar 500 g. 89,666.00 89,666.00 ตกลงราคา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความต้องการ  03478/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,666.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,666.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2835 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  03484/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2836 BD MAX C.DIFF KIT 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  03486/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2837 ชุดเจาะเก็บโลหิตแบบ Apheresis 96,375.00 96,375.00 ตกลงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  03487/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,375.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,375.- บาท ของผู้ใช้  10/02/2560

2838 Tissue Culture dishes 3.5 cm. 9,309.00 9,309.00 ตกลงราคา บ. บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จก. บ. บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จก. ตามความต้องการ  03568/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,309.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,309.- บาท ของผู้ใช้  15/02/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2839 Screw Cap 60ml,Sterile 400pcs. 2,621.50 2,621.50 ตกลงราคา บ. เซสท์-เมด จก. บ. เซสท์-เมด จก. ตามความต้องการ  03589/2560
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 2,621.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,621.50 บาท ของผู้ใช้  15/02/2560

2840 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  03592/2560
จ านวน 1 device ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  15/02/2560

2841 BIOTEQ DRAINAGE CATHETER 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. ตามความต้องการ  03594/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 74,900.- บาท ของผู้ใช้  15/02/2560

2842 BIOFEATHER:SEMIAUTO.DISPOS 99,551.00 99,551.00 ตกลงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. ตามความต้องการ  03595/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,551.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,551.- บาท ของผู้ใช้  15/02/2560

2843 สารเภสัชรังสี F-18 FDG (5MCI) 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา รพ. จุฬาภรณ์ รพ. จุฬาภรณ์ ตามความต้องการ  03575/2560
จ านวน 1 คน ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  15/02/2560

2844 CellPrep Plus LBC Non-Gyne 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  03572/2560
จ านวน 200 ชุด ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  15/02/2560

2845 Volumetric Flask 100 ml 12,311.42 12,311.42 ตกลงราคา หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล ตามความต้องการ  03570/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,311.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 12,311.42 บาท ของผู้ใช้  15/02/2560

2846 TTF-1(8G7G3/1) 16,200.00 16,200.00 ตกลงราคา บ. พยาธิภัณฑ์ อินเตอร์ เนช่ันแนล บ. พยาธิภัณฑ์ อินเตอร์ เนช่ันแนล ตามความต้องการ  03705/2560
จ านวน 1 EA ราคาท่ีเสนอ 16,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,200.- บาท ของผู้ใช้  20/02/2560

2847 RADIATION PROTECTION 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  03706/2560
จ านวน 50 คู่ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  21/02/2560

2848 suturing forceps,CASTROVIEJO 73,000.00 73,000.00 ตกลงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  03710/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 73,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 73,000.- บาท ของผู้ใช้  20/02/2560

2849 Venaflo ll With Carbon Straight 91,000.00 91,000.00 ตกลงราคา บ. ฮอสปิแคร์ จก. บ. ฮอสปิแคร์ จก. ตามความต้องการ  03708/2560
จ านวน 7 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

2850 2.0X5MM HT X-DRIVE SCREW 97,300.00 97,300.00 ตกลงราคา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความต้องการ  03711/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 97,300.- บาท ของผู้ใช้  20/02/2560

2851 Option Elite Retrievable 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. ตามความต้องการ  03713/2560
จ านวน 1 EA ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2852 VACUETTE EDTA K2 TUBE 3 ML 99,821.00 99,821.00 ตกลงราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  03715/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,821.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,821.- บาท ของผู้ใช้  20/02/2560

2853 0.5 ml Microtube 3,852.00 3,852.00 ตกลงราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  03716/2560
จ านวน 3 PACK ราคาท่ีเสนอ 3,852.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,852.- บาท ของผู้ใช้  20/02/2560

2854 เลนส์ก าลังขยายขนาด 60X 20,300.00 20,300.00 ตกลงราคา บ. สเปซเมด จก. บ. สเปซเมด จก. ตามความต้องการ  03717/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 20,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,300.- บาท ของผู้ใช้  20/02/2560

2855 760-500 UV UNIVERSAL DAB 93,699.90 93,699.90 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03777/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,699.90 บาท ราคาท่ีเสนอ 93,699.90 บาท ของผู้ใช้  22/02/2560

2856 790-2208 HEMATOXILIN ll 75,766.70 75,766.70 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03776/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,766.70 บาท ราคาท่ีเสนอ 75,766.70 บาท ของผู้ใช้  21/02/2560

2857 650-010 LCS (READY TO USE) 69,469.75 69,469.75 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03774/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 69,469.75 บาท ราคาท่ีเสนอ 69,469.75 บาท ของผู้ใช้  21/02/2560

2858 950-124 CC1(PREDILUTE) 72,699.45 72,699.45 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03779/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,699.45 บาท ราคาท่ีเสนอ 72,699.45 บาท ของผู้ใช้  21/02/2560

2859 760-500 UV UNIVERSAL DAB 91,501.05 91,501.05 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03775/2560
จ านวน 3 KIT ราคาท่ีเสนอ 91,501.05 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,501.05 บาท ของผู้ใช้  21/02/2560

2860 ด้ามจับส าหรับ DSP TIP แบบหนีบ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03780/2560
จ านวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ของผู้ใช้  21/02/2560

2861 ถุงคลุมเคร่ืองช่วยหายใจ แบบพีวีซี 6,400.00 6,400.00 ตกลงราคา บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  03835/2560
จ านวน 20 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ของผู้ใช้  22/02/2560

2862 ขวดยาหม่องขนาด 60 กรัม ฝาทอง 25,987.57 25,987.50 ตกลงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  03835/2560
จ านวน 6,930 ใบ ราคาท่ีเสนอ 25,987.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 25,987.50 บาท ของผู้ใช้  22/02/2560

2863 T-Safe Z-box 2.8 C,T 7,918.00 7,918.00 ตกลงราคา บ. เซสท์-เมด จก. บ. เซสท์-เมด จก. ตามความต้องการ  00702/2600
จ านวน 2 set ราคาท่ีเสนอ 7,918.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,918.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2599

2864 BD MAX C.DIFF KIT 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  03845/2560
จ านวน 4 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  22/02/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2865 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  03843/2560
จ านวน 50 KG. ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  22/02/2560

2866 3-POD CANE 74,600.00 74,600.00 ตกลงราคา หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ตามความต้องการ   03838/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 76,000.- บาท ของผู้ใช้  22/02/2560

2867 แผ่นกระตุ้นกลืน ส าหรับผู้ใหญ่ 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา บ. ยูแฟม คลินิก จก. บ. ยูแฟม คลินิก จก. ตามความต้องการ  03836/2560
จ านวน 20 ซอง ราคาท่ีเสนอ 21,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 21,000.- บาท ของผู้ใช้  22/02/2560

2868 RAE ORAL CUFFED 7.0 MM 12,840.00 12,840.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03904/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,840.- บาท ของผู้ใช้  24/02/2560

2869 ADULT CEREBRAL SENSOR 37,999.98 37,999.98 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03905/2560
จ านวน 10 EA ราคาท่ีเสนอ 37,999.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 37,999.98 บาท ของผู้ใช้  24/02/2560

2870 2.0X5MM HT X-DRIVE SCREW 98,200.00 98,200.00 ตกลงราคา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความต้องการ  03954/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,200.- บาท ของผู้ใช้  27/02/2560

2871 Plastic Sheet 5mm. 31,672.00 31,672.00 ตกลงราคา บ. กรณ์ และ ไกร จก. บ. กรณ์ และ ไกร จก. ตามความต้องการ  03953/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,672.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,672.- บาท ของผู้ใช้  27/02/2560

2872 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 61,632.00 61,632.00 ตกลงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  03950/2560
จ านวน 24 ท่อ ราคาท่ีเสนอ 61,632.- บาท ราคาท่ีเสนอ 61,632.- บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

2873 Passeo-35 High Pressure PTA 11,800.00 11,800.00 ตกลงราคา บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. ตามความต้องการ  03990/2560
จ านวน 1 EA ราคาท่ีเสนอ 11,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,800.- บาท ของผู้ใช้  28/02/2560

2874 EdWARDS Swan Ganz CCO 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03988/2560
จ านวน 15 set ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ของผู้ใช้  28/02/2560

2875 ชุดเจาะเก็บโลหิตแบบ Apheresis 96,375.00 96,375.00 ตกลงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  03973/2560
จ านวน 15 set ราคาท่ีเสนอ 96,375.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,375.- บาท ของผู้ใช้  28/02/2560

2876 TRIMA ACCELL KIT 77,951.64 77,951.64 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  03974/2560
จ านวน 12 SET ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้  28/02/2560

2877 CYTOPATH Microscope 46,000.00 46,000.00 ตกลงราคา บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. ตามความต้องการ  03976/2560
จ านวน 2,000 box ราคาท่ีเสนอ 46,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 46,000.- บาท ของผู้ใช้  28/02/2560
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และรำคำท่ีเสนอ

2878 PES-15-B-SI PESTLE,PRE-STERILIZED 3,531.00 3,531.00 ตกลงราคา บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. ตามความต้องการ  03979/2560
จ านวน 1 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 3,531.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,531.- บาท ของผู้ใช้  28/02/2560

2879 BIOFEATHER:SEMIAUTO.DISPOS 83,674.00 83,674.00 ตกลงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. ตามความต้องการ  03986/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,674.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,674.- บาท ของผู้ใช้  01/03/2560

2880 MP01770 Electrosrostatic 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. บ. เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04024/2560
จ านวน 2,800 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ของผู้ใช้  01/03/2560

2881 1.5ML.BOIL-PROOF MICROTUBE 9,737.00 9,737.00 ตกลงราคา บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. ตามความต้องการ  04684/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,737.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,737.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2882 ขวดพลาสติกใส่พิมเสนน้ า 2,889.00 2,889.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  04683/2560
จ านวน 3,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 2,889.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,889.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2883 บอลลูนเจคเตอร์ 300 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. เจ เอส วิช่ัน จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ตามความต้องการ  04682/2560
จ านวน 70 set ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2884 Endotracheal tube Standard cuff no.7.0 39,000.00 39,000.00 ตกลงราคา บ. โนเบิลเมดิซีน จก. บ. โนเบิลเมดิซีน จก. ตามความต้องการ  04678/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 39,000.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2885 ไนตรัสอ็อกไซด์ 20 กก. 66,768.00 66,768.00 ตกลงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  04677/2560
จ านวน 26 ท่อ ราคาท่ีเสนอ 66,768.- บาท ราคาท่ีเสนอ 66,768.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2886 จุกยางปิดขวดยาฉีด 20 มม. 41,730.00 41,730.00 ตกลงราคา บ. ไบโอเมด จก. บ. ไบโอเมด จก. ตามความต้องการ  04676/2560
จ านวน 12 carton ราคาท่ีเสนอ 41,730.- บาท ราคาท่ีเสนอ 41,730.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2887 Filter Circles No.1,24cm-Whatman 6,826.60 6,826.60 ตกลงราคา บ. โอเซ่ียนเมด จก. บ. โอเซ่ียนเมด จก. ตามความต้องการ  04490/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,826.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 6,826.60 บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2888
DCIP Test (Dichlorophenol indolphenal 
test) 14,927.00 14,927.00 ตกลงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ 04688/2560
จ านวน 249 test ราคาท่ีเสนอ 14,927.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,927.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2889 Round Burr,Diamond OD.4.MM. 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  04709/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2890 2.0mm. Cortex screw L.14mm 97,250.00 97,250.00 ตกลงราคา บ. อีซเทินไดนะมิค จก. บ. อีซเทินไดนะมิค จก. ตามความต้องการ 04707/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 97,250.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560
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2891 LASER PROBE,23 GAUGE 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บ. เอพซิลอน (ปท.) จก. บ. เอพซิลอน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04716/2560
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 85,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,600.- บาท ของผู้ใช้  23/03/2560

2892 HP Dispoable blades type 818 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เคโมไซเอนซ์ (ปท.) จก. บ. เคโมไซเอนซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04650/2560
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  20/03/2560

2893
BIOSIGMA Microtiter U-Plate Sterile 
96wells 19,350.00 19,350.00 ตกลงราคา บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. ตามความต้องการ  04783/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,350.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,350.- บาท ของผู้ใช้  28/03/2560

2894 Tc-99m Cardiolite 89,004.98 89,004.98 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  04779/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,460.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 89,460.98 บาท ของผู้ใช้  27/03/2560

2895 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  04780/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  27/03/2560

2896 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  04772/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  27/03/2560

2897 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  04763/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท ของผู้ใช้  27/03/2560

2898 OXYGEN MED CONOXIA CYL 0.7 37,353.70 37,353.70 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  04794/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,353.70 บาท ราคาท่ีเสนอ 37,353.70 บาท ของผู้ใช้  28/03/2560

2899 OXYGEN MED CONOXIA CYL 0.7 76,670.85 76,670.85 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  04795/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,670.85 บาท ราคาท่ีเสนอ 76,670.85 บาท ของผู้ใช้  28/03/2560

2900 ก๊าซอ๊อกซิเจน ขนาด 0.5 คิว 56,196.40 56,190.40 ตกลงราคา บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก. บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  04796/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,190.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 56,190.40 บาท ของผู้ใช้  28/03/2560

2901
กล่องท้ิงวัสดุติดเช้ือ รุ่น Disposable ขนาด
ความจุ 3 ลิตร 9,840.00 9,840.00 ตกลงราคา บ. เฮลท์เมดิค จก. บ. เฮลท์เมดิค จก. ตามความต้องการ  04798/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,840.- บาท ของผู้ใช้  28/03/2560

2902 Tc-99m Cardiolite 87,295.00 87,295.00 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  04801/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,295.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,295.- บาท ของผู้ใช้  28/03/2560

2903  Mastang Balloon 12mm x 40,135cm 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  05214/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,630.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,630.- บาท ของผู้ใช้  21/04/2560
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2904
Pacific Xtreme PTA balloon Catheter 
ขนาด 5.0x80 9,500.00 9,500.00 ตกลงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. ตามความต้องการ  05369/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,500.- บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

2905 Model V-18 300cm. 27,480.00 27,480.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  05377/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 27,480.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,480.- บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

2906 Mustang Balloon 4mm x 100,75cm 67,070.00 67,070.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  05265/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,070.- บาท ราคาท่ีเสนอ 67,070.- บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

2907 Hb301 Microcuvette 88,750.00 88,750.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  05269/2560
จ านวน 1 pcs. ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

2908
Velcro elastic cotton loop 25mm 
x4.5m 92,499.00 92,499.00 ตกลงราคา บ. กรณ์และไกร จก. บ. กรณ์และไกร จก. ตามความต้องการ  05263/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,499.- บาท ราคาท่ีเสนอ 92,499.- บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

2909 Blood Transport box 2-8C 28,462.00 28,462.00 ตกลงราคา บ. เซสท์-เมด จก. บ. เซสท์-เมด จก. ตามความต้องการ  05945/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,462.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,462.- บาท ของผู้ใช้  17/05/2560

2910 Tube 10 ml 42,532.50 42,532.50 ตกลงราคา บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. ตามความต้องการ  05255/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,532.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 42,532.50 บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

2911 AQUAGEL 5g SACHETS 750.00 750.00 ตกลงราคา บ. ฟาร์มาแลนด์ 1982 จก. บ. ฟาร์มาแลนด์ 1982 จก. ตามความต้องการ  05222/2560
จ านวน 1 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 750.- บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

2912 Rocktape ขนาด 5cm x 5m 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา บ. แอปเป้ิล โฮลด้ิง จก. บ. แอปเป้ิล โฮลด้ิง จก. ตามความต้องการ  05754/2560
จ านวน 1 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ของผู้ใช้  08/05/2560

2913 สเปรย์ฆ่าเช้ือชนิดพ้ืนผิว ขนาด 1 ลิตร 12,733.00 12,733.00 ตกลงราคา บ. บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลย่ี จก. บ. บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลย่ี จก. ตามความต้องการ  05247/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,733.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,733.- บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

2914 เข็มปลอก DRAGON ขนาด 0.30x75มม 3,050.00 3,050.00 ตกลงราคา บ. จงที(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จก. บ. จงที(ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จก.ตามความต้องการ  05244/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

2915 สายไนล่อน ขนาด 1 น้ิว 40,495.00 40,495.00 ตกลงราคา บ. เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จก. บ. เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จก. ตามความต้องการ  05809/2560
จ านวน 22 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,495.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,495.- บาท ของผู้ใช้  11/05/2560

2916
ep Dualfilter TIPS0,1-10ul S,sterile and 
PCR 38,520.00 38,520.00 ตกลงราคา บ. ซายน์ไบร์ท จก. บ. ซายน์ไบร์ท จก. ตามความต้องการ  05308/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,520.- บาท ของผู้ใช้  24/04/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2917
ep Dualfilter TIPS0,1-10ul S,sterile and 
PCR 33,705.00 33,705.00 ตกลงราคา บ. ซายน์ไบร์ท จก. บ. ซายน์ไบร์ท จก. ตามความต้องการ  05264/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,705.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,705.- บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

2918 Connect:300 cm. lot.10770381 48,300.00 48,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05271/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,300.- บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

2919 CARB-BITE BERRY STERNAL NH 7 97,200.00 97,200.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  06215/2560
จ านวน 1 pcs. ราคาท่ีเสนอ 97,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 97,200.- บาท ของผู้ใช้  25/05/2560

2920 Facet Rasp; OD=3.5,L=280mm 67,811.25 67,811.25 ตกลงราคา หจก. เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส หจก. เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส ตามความต้องการ  05807/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,811.25 บาท ราคาท่ีเสนอ 67,811.25 บาท ของผู้ใช้  11/05/2560

2921 Facet Rasp; OD=6.8,L=200mm 63,397.50 63,397.50 ตกลงราคา หจก. เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส หจก. เอนโดสโคปแอนด์เซอร์วิส ตามความต้องการ  05733/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,397.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 63,397.50 บาท ของผู้ใช้  08/05/2560

2922 BIRCHER-GANSKE bone hold.forceps 98,200.00 98,200.00 ตกลงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  06743/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,200.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

2923
Supercut sciss.METZENBAUM 
23cm,cvd.saw edge 96,800.00 96,800.00 ตกลงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  06744/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,800.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

2924 DISSECTING SCISSORS MAYO CURVED 52,205.30 52,205.30 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. ตามความต้องการ  06827/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,250.30 บาท ราคาท่ีเสนอ 52,250.30 บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

2925
SELETZ-GELPI RETRACTOR ARMS BENT 
RT ANGLES,6 1/4" 18,297.00 18,297.00 ตกลงราคา  บ. เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จก.  บ. เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จก. ตามความต้องการ  05805/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 18,297.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,297.- บาท ของผู้ใช้  11/05/2560

2926 Xylene 15 Kg. 10,967.50 10,967.50 ตกลงราคา หจก. คอมมอนกรุ๊พ หจก. คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ  05278/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,967.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 10,967.50 บาท ของผู้ใช้  21/04/2560

2927 Slide ฝ้า 7105F 24,500.00 24,500.00 ตกลงราคา บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. ตามความต้องการ  05326/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,500.- บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

2928 CellPrep Plus LBC Non-Gyne 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  05328/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

2929 Ottix Plus 4100 Ml. 9,095.00 9,095.00 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  05316/2560
จ านวน 1 bot ราคาท่ีเสนอ 9,095.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,095.- บาท ของผู้ใช้  24/04/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2930 Cool-tip RF Ablation Electrode Kits 81,000.00 81,000.00 ตกลงราคา บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) ตามความต้องการ  05455/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ของผู้ใช้  27/04/2560

2931 Bilirubin Standard Solution 5 ml 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา บ. อินโฟกัส เฟิร์มม่ิง จก. บ. อินโฟกัส เฟิร์มม่ิง จก. ตามความต้องการ  05329/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท ของผู้ใช้  24/04/2560

2932
หน้ากากชนิดพิเศษรองรับการฉายรังสีแบบ 3 
มิติ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา  บ. ดิสโป-เมด จก.  บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  05367/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ของผู้ใช้  25/04/2560

2933 อุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายแสง 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา  บ. ดิสโป-เมด จก.  บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  05412/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ของผู้ใช้  26/04/2560

2934 CLEARRANT XYLENESUBSTITUTE 4X4L 9,844.00 9,844.00 ตกลงราคา  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05471/2560
จ านวน 1 PACK ราคาท่ีเสนอ 9,844.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,844.- บาท ของผู้ใช้  28/04/2560

2935 950-124 CC1(PREDILUTE) 86,937.50 86,937.50 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05512/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,937.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 86,937.50 บาท ของผู้ใช้  03/05/2560

2936 760-500 UV UNIVERSAL DAB 91,501.05 91,501.05 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05416/2560
จ านวน 1 KIT ราคาท่ีเสนอ 91,501.05 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,501.05 บาท ของผู้ใช้  26/04/2560

2937 790-2208 HEMATOXILIN ll 74,857.20 74,857.20 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05470/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,857.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 74,857.20 บาท ของผู้ใช้  28/04/2560

2938 Isolation Gown (Laminated Coat) 10,700.00 10,700.00 ตกลงราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  05766/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,700.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2939 Admiral Xtreme PTA 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. ตามความต้องการ  05521/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท ของผู้ใช้  02/05/2560

2940 10ml Injection tabular glass vial, 95,876.28 95,876.28 ตกลงราคา บ. ไบโอเมด จก. บ. ไบโอเมด จก. ตามความต้องการ  05472/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,876.28 บาท ราคาท่ีเสนอ 95,876.28 บาท ของผู้ใช้  28/04/2560

2941 P5891 L-Pyroglutamiv Acid 62,024.69 62,024.69 ตกลงราคา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความต้องการ  05526/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,024.69 บาท ราคาท่ีเสนอ 62,024.69 บาท ของผู้ใช้  02/05/2560

2942 CRYOSPEED NITROGEN 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา  บ. ลินเด้ (ปท.) จก.  บ. ลินเด้ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05527/2560
จ านวน 1 KG. ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  02/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2943 Tc-99m Cardiolite 98,950.00 98,950.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05625/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,950.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,950.- บาท ของผู้ใช้  04/05/2560

2944 Tc-99m Cardiolite 99,135.04 99,135.04 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05565/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,135.04 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,135.04 บาท ของผู้ใช้  03/05/2560

2945 1.5 ml0 Micro tube 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บ. เวิลด์โก้ จก. บ. เวิลด์โก้ จก. ตามความต้องการ  05545/2560
จ านวน 1 pack ราคาท่ีเสนอ 3,745.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,745.- บาท ของผู้ใช้  03/05/2560

2946 TRIMA ACCELL KIT 77,951.64 77,951.64 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05566/2560
จ านวน 1 SET ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้  03/05/2560

2947
DCIP Test (Dichlorophenol indolphenal 
test) 14,628.00 14,628.00 ตกลงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ  05569/2560
จ านวน 1 TEST ราคาท่ีเสนอ 14,628.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,628.- บาท ของผู้ใช้  03/05/2560

2948 Plastic test tube 12x75 mm 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา บ. เดย์ เมดิคอล (ปท.) บ. เดย์ เมดิคอล (ปท.) ตามความต้องการ  05548/2560
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ของผู้ใช้  02/05/2560

2949 BAT BAG WITH DP 3BAG/PACK 91,812.42 91,812.42 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05547/2560
จ านวน 1 PACK ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ของผู้ใช้  03/05/2560

2950
WATER STERILE NUCLEASE-FREE,500 
ML. 3,852.00 3,852.00 ตกลงราคา บ. กิบไทย จก. บ. กิบไทย จก. ตามความต้องการ  05738/2560
จ านวน 1 BOTTLE ราคาท่ีเสนอ 3,852.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,852.- บาท ของผู้ใช้  08/05/2560

2951 ขวดแบนพลาสติก 240มล. 24,128.50 24,128.50 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  05537/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,128.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 24,128.50 บาท ของผู้ใช้  02/05/2560

2952 Micro slide Glass 26,400.00 26,400.00 ตกลงราคา หสม. ซัน ไซแอนด์ อิม หสม. ซัน ไซแอนด์ อิม ตามความต้องการ  05538/2560
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 26,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,400.- บาท ของผู้ใช้  02/05/2560

2953 ReSolve Hydrophilie Coatad 8.5F 61,600.00 61,600.00 ตกลงราคา บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  05539/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 61,600.- บาท ของผู้ใช้  02/05/2560

2954 แผ่นรองซับอันแคร์ BARCODE 3,509.60 3,509.60 ตกลงราคา บ. มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จก. บ. มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จก. ตามความต้องการ  05541/2560
จ านวน 1 ลัง ราคาท่ีเสนอ 3,509.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,509.60 บาท ของผู้ใช้  02/05/2560

2955 DNA Away 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา บ. ซี เมดิค จก. บ. ซี เมดิค จก. ตามความต้องการ  06656/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,400.- บาท ของผู้ใช้  08/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2956 แกลลอนเหล่ียม 1 ลิตร ฝาน้ าเงิน 55,212.00 55,212.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  05457/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,212.- บาท ราคาท่ีเสนอ 55,212.- บาท ของผู้ใช้  27/04/2560

2957 แว่นตากันรังสี 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ  05771/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2958 SONOCISION PROMOTION SET 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. ฟาโวริกา จก. บ. ฟาโวริกา จก. ตามความต้องการ  05827/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2959 HMTS STERILANT AGENT 140 ML. 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  05765/2560
จ านวน 1 ขวด ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2960 ใบเล่ือยตัดกระดูกสันอกแบบเดินหน้า-ถอยหลัง 67,600.00 67,600.00 ตกลงราคา  บ. ไพร์ม เมดิคอล จก.  บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06431/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 67,600.- บาท ของผู้ใช้  31/05/2560

2961 CRE Balloon Dilator 10-12cm. 30,536.00 30,536.00 ตกลงราคา  บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.)  บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  05528/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,536.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,536.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2962 MRI Earplugs 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บ. ไดเบริช จก. บ. ไดเบริช จก. ตามความต้องการ  05528/2560
จ านวน 1 คู่ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  03/05/2560

2963 ARTERIOTOMY SHUNT-1.75CM 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05783/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2964  PAPIDVAC FILTER 95,765.00 95,765.00 ตกลงราคา บ. ฟาโวริกา จก. บ. ฟาโวริกา จก. ตามความต้องการ  05804/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,765.- บาท ราคาท่ีเสนอ 95,765.- บาท ของผู้ใช้  11/05/2560

2965 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  05684/2560
จ านวน 1 ท่อ ราคาท่ีเสนอ 92,448.- บาท ราคาท่ีเสนอ 92,448.- บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2966 Tc-99m Cardiolite 98,314.92 98,314.92 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05881/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,314.92 บาท ราคาท่ีเสนอ 98,314.92 บาท ของผู้ใช้  16/05/2560

2967 Tc-99m Cardiolite 96,564.84 96,564.84 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05825/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,561.84 บาท ราคาท่ีเสนอ 96,561.84 บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2968 Tc-99m Cardiolite 74,844.98 74,944.98 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05806/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,944.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 74,944.98 บาท ของผู้ใช้  11/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2969 Tc-99m Cardiolite 93,934.98 93,934.98 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05740/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,934.98บาท ราคาท่ีเสนอ 93,934.98บาท ของผู้ใช้  08/05/2560

2970 Tc-99m MAA (Lung Perfusion) 74,449.98 74,449.98 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05685/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,449.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 74,449.98 บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2971 ขวดยาน้ า 60 ซีซ๊ ฝาแดง 11,449.00 11,449.00 ตกลงราคา บ. ที ซี พี 1995 ไดเนอร์ซิไฟต์ บ. ที ซี พี 1995 ไดเนอร์ซิไฟต์ ตามความต้องการ  05759/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,449.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,449.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2972 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  05563/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท ของผู้ใช้  04/05/2560

2973 Ottix Plus 4100 Ml. 64,725.00 64,725.00 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  05639/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,725.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,725.- บาท ของผู้ใช้  04/05/2560

2974 150 ml syringe with quick 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  05638/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ของผู้ใช้  04/05/2560

2975 RAE ORAL U/C 5.0 13,321.50 13,321.50 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05674/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,321.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 13,321.50 บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2976 HYGROBAC S ELECST FHME 17,499.85 17,499.85 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05675/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,499.85 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,499.85 บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2977 MOUNTING MEDIUM 2X470ML 10,700.00 10,700.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05678/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,700.- บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2978 BIOFEATHER:SEMIAUTO.DISPOS 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บ. แฟซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ปท) จก. บ. แฟซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ปท) จก. ตามความต้องการ  05676/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160 บาท ราคาท่ีเสนอ 94,160 บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2979 EDWARDS-AVA 3XI 88,000.00 88,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05673/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 88,000.- บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2980 BLOOD BAG DOUBLE 450ML 89,600.00 89,600.00 ตกลงราคา บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  05670/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2981 ชุดขวดแก้วใส 10cc 27,825.00 27,825.00 ตกลงราคา บ. ปัญญฤกษ์ จก. บ. ปัญญฤกษ์ จก. ตามความต้องการ  05670/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,825.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,825.- บาท ของผู้ใช้  05/05/2560
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2982 NON-WOVEN SHOE COVER 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บ. ไทยก๊อส จก. บ. ไทยก๊อส จก. ตามความต้องการ  05668/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  05/05/2560

2983 Edward Swan Ganz CCO 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. หสม. ซัน ไซแอนซ์ อิมพอร์ต ตามความต้องการ  05748/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,000.- บาท ของผู้ใช้  08/05/2560

2984 BAT BAG WITH DP 3BAG/PACK 91,812.42 91,812.42 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05752/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ของผู้ใช้  08/05/2560

2985 แผ่นประคบร้อน Standard 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บ. ยูแฟม คลินิก จก. บ. ยูแฟม คลินิก จก. ตามความต้องการ  05773/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 95,000.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2986 ClosureFast catheter 7Fr.60cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  05772/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2987 ถุงมือแกมเมคพีเอฟ ชนิดปราศจากเช้ือ 48,800.00 48,800.00 ตกลงราคา บ. แฟซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ปท) จก. บ. แฟซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ปท) จก. ตามความต้องการ  05764/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,800.- บาท ของผู้ใช้  09/05/2560

2988 N-Butanal 2.5 L AR BDH 4,857.80 4,857.80 ตกลงราคา หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล ตามความต้องการ  05857/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,857.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,857.80 บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2989 Disposable test tube 40,660.00 40,660.00 ตกลงราคา บ. โอเซ่ียนเมด จก. บ. โอเซ่ียนเมด จก. ตามความต้องการ  05864/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,660.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,660.- บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2990 Screw Cap Urine 60 ml 5,243.00 5,243.00 ตกลงราคา บ. เซสท์-เมด จก. บ. เซสท์-เมด จก. ตามความต้องการ  05861/2560
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 5,243.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,243.- บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2991 Amphirion deep PTA 42,500.00 42,500.00 ตกลงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. ตามความต้องการ  05977/2560
จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 42,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 42,500.- บาท ของผู้ใช้  18/05/2560

2992 ClosureFast catheter 7Fr.60cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  05871/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2993 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 98,016.00 98,016.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  05870/2560
จ านวน 1 ลบ.ม ราคาท่ีเสนอ 98,016.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,016.- บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2994 Single clip for vein 15gf 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05808/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ของผู้ใช้  11/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

2995 ก๊าซอ๊อกซิเจน ขนาด 0.5 คิว 48,610.10 48,610.10 ตกลงราคา  บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก.  บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  05824/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,610.10 บาท ราคาท่ีเสนอ 48,610.10 บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2996 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจ้ีท าลายเน้ืองอก 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  05856/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  15/05/2560

2997 Potassium carbonate Merk 8,549.00 8,549.00 ตกลงราคา หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล ตามความต้องการ  05892/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,549.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,549.- บาท ของผู้ใช้  16/05/2560

2998 Boiling Flask Flat Bottom 72,503.20 72,503.20 ตกลงราคา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความต้องการ  05888/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,503.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 72,503.20 บาท ของผู้ใช้  16/05/2560

2999 ขวดยาหม่องขนาด 60 กรัม ฝาทอง 67,567.50 67,567.50 ตกลงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  05887/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท ของผู้ใช้  16/05/2560

3000 หลอดอลูมิเนียมเคลือบขาว 50 กรัม 8,250.00 8,250.00 ตกลงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  05898/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,250.- บาท ของผู้ใช้  16/05/2560

3001 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  05886/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,312.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,312.- บาท ของผู้ใช้  16/05/2560

3002 Sodium iodide (i-131) 85,814.00 85,814.00 ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  05884/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,814.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,814.- บาท ของผู้ใช้  16/05/2560

3003 Sodium iodide (i-131) 90,548.75 90,548.75 ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  05923/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,548.75 บาท ราคาท่ีเสนอ 90,548.75 บาท ของผู้ใช้  17/05/2560

3004 HOLDING micropipettes-O.D.100 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคา บ. เอ.พี.เทค (ปทท) จก. บ. เอ.พี.เทค (ปทท) จก. ตามความต้องการ  05924/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 82,000.- บาท ของผู้ใช้  17/05/2560

3005 SCREW Cap Tube 2.0 ml. 17,334.00 17,334.00 ตกลงราคา บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. ตามความต้องการ  05946/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,334.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,334.- บาท ของผู้ใช้  17/05/2560

3006 Sodium iodide (i-131) 67,891.50 67,891.50 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05952/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,891.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 67,891.50 บาท ของผู้ใช้  18/05/2560

3007 ก๊าซอ๊อกซิเจน ขนาด 0.5 คิว 50,974.80 50,974.80 ตกลงราคา บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก. บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 05952/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,974.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 50,974.80 บาท ของผู้ใช้  18/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3008 BIOTEQ DRAINAGE CATHETER 57,780.00 57,780.00 ตกลงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์ (ท) จก. ตามความต้องการ  05981/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,780 บาท ราคาท่ีเสนอ 57,780 บาท ของผู้ใช้  18/05/2560

3009 Sodium iodide (i-131) 71,690.00 71,690.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05992/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,690 บาท ราคาท่ีเสนอ 61,690 บาท ของผู้ใช้  19/05/2560

3010 Laser Flex 6.0 mm 42,800.00 42,800.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05991/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,800 บาท ราคาท่ีเสนอ 42,800 บาท ของผู้ใช้  19/05/2560

3011 ขวดเพทใส ขนาด 120 มล. 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  06035/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,050 บาท ราคาท่ีเสนอ 16,050 บาท ของผู้ใช้  22/05/2560

3012 ตัวตรวจสอบความสะอาดน้ า 45,475.00 45,475.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06033/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,475.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,475.- บาท ของผู้ใช้  22/05/2560

3013 VACUETTE URINE 9.5 ML 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  06034/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท ของผู้ใช้  22/05/2560

3014 ก๊าซอ๊อกซิเจน ขนาด 0.5 คิว 46,801.80 46,801.80 ตกลงราคา บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก. บ. จรัสโรจ ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  06096/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,801.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 46,801.80 บาท ของผู้ใช้  23/05/2560

3015 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 58,000.00 58,000.00 ตกลงราคา บ. อินจิเนียส เทคโนโลยี จก. บ. อินจิเนียส เทคโนโลยี จก. ตามความต้องการ  06107/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 58,000 บาท ของผู้ใช้  23/05/2560

3016 CG8+ each cartridge 81,000.00 81,000.00 ตกลงราคา บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) ตามความต้องการ  06109/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 81,000 บาท ของผู้ใช้  23/05/2560

3017 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจ้ีท าลายเน้ืองอก 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  06111/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000 บาท ของผู้ใช้  23/05/2560

3018 Sodium iodide (i-131) 99,007.10 99,007.10 ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  06103/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,007.01 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,007.01 บาท ของผู้ใช้  23/05/2560

3019 S5893 Sigmaware pasture 61,204.00 61,204.00 ตกลงราคา หจก. อาร์ ซี เอ็ม ซัพ หจก. อาร์ ซี เอ็ม ซัพ ตามความต้องการ  06160/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,204.- บาท ราคาท่ีเสนอ 61,204.- บาท ของผู้ใช้  24/05/2560

3020 DISP.SWIVEL FLEX TUBE 12,450.00 12,450.00 ตกลงราคา บ. สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย บ. สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย ตามความต้องการ  06905/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,450.- บาท ของผู้ใช้  16/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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3021 SONICISION PROMOTION SET 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. ฟาโวริกา จก. บ. ฟาโวริกา จก. ตามความต้องการ  06211/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ของผู้ใช้  25/05/2560

3022 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  06164/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,312.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,312.- บาท ของผู้ใช้  24/05/2560

3023 Ultrasound Get 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  06333/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท ของผู้ใช้  29/05/2560

3024 Impress Peripheral Catheters 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. วินเทค 24 จก. บ. วินเทค 24 จก. ตามความต้องการ  06150/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  24/05/2560

3025 IMPRA Eptfe Vascular Graft 91,000.00 91,000.00 ตกลงราคา บ. ฮอสปิแคร์ จก. บ. ฮอสปิแคร์ จก. ตามความต้องการ  06148/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ของผู้ใช้  24/05/2560

3026 ClosureFast catheter 7Fr.60cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06144/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  24/05/2560

3027 Admiral Xtreme PTA 43,500.00 43,500.00 ตกลงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. ตามความต้องการ  06146/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 43,500.- บาท ของผู้ใช้  24/05/2560

3028 ขวดพลาสติกแบน 60 มล. ฝาแดง 92,555.00 92,555.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  06162/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,555.- บาท ราคาท่ีเสนอ 92,555.- บาท ของผู้ใช้  24/05/2560

3029 จุกยางน้ าเกลือ 28มม. 6,206.00 6,206.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  06280/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,206.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,206.- บาท ของผู้ใช้  26/05/2560

3030 BLOOD BAG DOUBLE 450ML 89,600.00 89,600.00 ตกลงราคา บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  06229/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ของผู้ใช้  25/05/2560

3031 BAT BAG WITH DP 3BAG/PACK 91,812.42 91,812.42 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06228/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ของผู้ใช้  25/05/2560

3032 กระบอกตวงสแตนเลส 5 ลิตร 23,067.06 23,067.06 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  06275/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,067.06 บาท ราคาท่ีเสนอ 23,067.06 บาท ของผู้ใช้  26/05/2560

3033 BD MAX C.DIFF KIT 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  06225/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  25/05/2560
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3034 V-WIPES Hospital Grade 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  06255/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ของผู้ใช้  26/05/2560

3035 Ottix Plus 4100 Ml. 10,914.00 10,914.00 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  06259/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,914.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,914.- บาท ของผู้ใช้  26/05/2560

3036 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 93,680.00 93,680.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06278/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,680.- บาท ราคาท่ีเสนอ 93,680.- บาท ของผู้ใช้  26/05/2560

3037 ADULT CEREBRAL SENSOR 37,999.98 37,999.98 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06278/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,999.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 37,999.98 บาท ของผู้ใช้  26/05/2560

3038 ใบเล่ือยตัดเฝือก รุ่น M-CUT 3,800.00 3,800.00 ตกลงราคา บ. เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จก. บ. เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จก. ตามความต้องการ  06337/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,800.- บาท ของผู้ใช้  29/05/2560

3039 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 84,752.00 84,752.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06365/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,752.- บาท ราคาท่ีเสนอ 84,752.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3040 ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่า แบบแกนในเท้าเด่ียว 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. ตามความต้องการ  06384/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

3041 ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่า แบบแกนในเท้าเด่ียว 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. บ. วีอาร์ รีแฮปโปร จก. ตามความต้องการ  06342/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  29/05/2560

3042 Cover Glass 24x40 mm 33,277.00 33,277.00 ตกลงราคา บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. ตามความต้องการ  06375/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,277.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,277.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3043 P63(4A4),Mouse Monoclonal Antibody 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา หสม. ซัน ไซแอนด์ อิม หสม. ซัน ไซแอนด์ อิม ตามความต้องการ  06367/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3044 ClosureFast catheter 7Fr.60cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06330/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  29/05/2560

3045 ClosureFast catheter 7Fr.60cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06328/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3046 ClosureFast catheter 7Fr.60cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06327/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  29/05/2560
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3047 Bottle Dispenser 5-50 ml 41,500.00 41,500.00 ตกลงราคา บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. ตามความต้องการ  06376/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 41,500.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3048 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  06377/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3049 Inqwire Guide Wire 16,500.00 16,500.00 ตกลงราคา บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  06378/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,500.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3050 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 86,776.00 86,776.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06381/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,776.- บาท ราคาท่ีเสนอ 86,776.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3051 Resolve Locking Drainage 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  06380/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 42,000.- บาท ของผู้ใช้  30/05/2560

3052 Chest suction electrode 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ. ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จก. บ. ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จก. ตามความต้องการ  06451/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ของผู้ใช้  01/06/2560

3053 Adult Cuff single tube unimed 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บ. บีเอ็มไอ เมดิคอล จก. บ. บีเอ็มไอ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06453/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ของผู้ใช้  01/06/2560

3054 Adult Cuff single tube unimed 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บ. บีเอ็มไอ เมดิคอล จก. บ. บีเอ็มไอ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06423/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ของผู้ใช้  31/05/2560

3055 Pro-Flow Nasal Cannula,Adult 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  06408/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ของผู้ใช้  31/05/2560

3056 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 95,016.00 95,016.00 ตกลงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  06414/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,016.- บาท ราคาท่ีเสนอ 95,016.- บาท ของผู้ใช้  31/05/2560

3057 FRAZIER 15,500.00 15,500.00 ตกลงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  06413/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,500.- บาท ของผู้ใช้  31/05/2560

3058 Forceps 11 cm long,straight 44,020.00 44,020.00 ตกลงราคา บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย ตามความต้องการ  06411/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,020.- บาท ราคาท่ีเสนอ 44,020.- บาท ของผู้ใช้  31/05/2560

3059 Screwdriver,hexagonail,Large 7,375.00 7,375.00 ตกลงราคา บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  06409/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,375 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,375 บาท ของผู้ใช้  31/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3060 ขวดยาหยอดคอ 15cc ฝาเขียว 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  06456/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 21,400.- บาท ของผู้ใช้  01/06/2560

3061 EDWARDS-AVA 3XI 44,000.00 44,000.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06455/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 44,000.- บาท ของผู้ใช้  01/06/2560

3062 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 82,552.00 82,552.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06480/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,552.- บาท ราคาท่ีเสนอ 82,552.- บาท ของผู้ใช้  02/06/2560

3063 Isolation Gown (Laminated Coat) 10,700.00 10,700.00 ตกลงราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  06482/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,700.- บาท ของผู้ใช้  02/06/2560

3064 950-124 CC1(PREDILUTE) 96,439.10 96,439.10 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06862/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,439.10 บาท ราคาท่ีเสนอ 96,439.10 บาท ของผู้ใช้  15/06/2560

3065 950-124 CC1(PREDILUTE) 94,930.40 94,930.40 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06954/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,930.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 94,930.40 บาท ของผู้ใช้  19/06/2560

3066 PATHWAY HER-2 Clone 4B5 70,898.20 70,898.20 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06952/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,898.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 70,898.20 บาท ของผู้ใช้  19/06/2560

3067 790-4325 CONFIRM ESTROGEN 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06880/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,200.- บาท ของผู้ใช้  16/06/2560

3068 CellPrep Plus LBC Non-Gyne 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  06509/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  05/06/2560

3069 Rb a Hu CD3, 1ml 39,911.00 39,911.00 ตกลงราคา หจก. เมดิแคร์ ซัพพลาย หจก. เมดิแคร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ  06507/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,911.- บาท ราคาท่ีเสนอ 39,911.- บาท ของผู้ใช้  05/06/2560

3070 760-500 UV UNIVERSAL DAB 98,402.55 98,402.55 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06951/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,402.55 บาท ราคาท่ีเสนอ 98,402.55 บาท ของผู้ใช้  19/06/2560

3071 760-500 UV UNIVERSAL DAB 96,904.55 96,904.55 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06879/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,904.55 บาท ราคาท่ีเสนอ 96,904.55 บาท ของผู้ใช้  16/06/2560

3072 790-2208 HEMATOXILIN ll 91,806.00 91,806.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06824/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,806.- บาท ราคาท่ีเสนอ 91,806.- บาท ของผู้ใช้  15/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3073 C0762210 SILKAM BK 3/0 45CM 93,892.50 93,892.50 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06510/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,892.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 93,892.50 บาท ของผู้ใช้  05/06/2560

3074 231693 Gentamicin 120 Mcg 54,955.20 54,900.20 ตกลงราคา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความต้องการ  06822/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,900.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 54,900.20 บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3075 Ottix Plus 4100 Ml. 9,095.00 9,095.00 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  06581/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,095.- บาท ของผู้ใช้  07/06/2560

3076 Tissue Cassettes 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา นาย อธิ เจริญทรัพย์ นาย อธิ เจริญทรัพย์ ตามความต้องการ  06587/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,00.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,00.- บาท ของผู้ใช้  07/06/2560

3077 CRYOSPEED NITROGEN 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06582/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  07/06/2560

3078 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  06578/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  07/06/2560

3079 F-2070 castroviejo 99,450.00 99,450.00 ตกลงราคา บ. นิว อาย จก. บ. นิว อาย จก. ตามความต้องการ  07457/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,450.- บาท ของผู้ใช้  06/07/2560

3080 Merit Advance Angiographic needle 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. วินเทค 24 จก. บ. วินเทค 24 จก. ตามความต้องการ  06742/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3081 ClosureFast catheter 7Fr.60cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06745/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3082 Cover Glass 24x40 mm 11,770.00 11,770.00 ตกลงราคา บ. โอเช่ียนเมด จก. บ. โอเช่ียนเมด จก. ตามความต้องการ  06628/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,770.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,770.- บาท ของผู้ใช้  08/06/2560

3083
DCIP Test (Dichlorophenol indolphenal 
test) 11,868.00 11,868.00 ตกลงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ  06629/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,868.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,868.- บาท ของผู้ใช้  08/06/2560

3084 Bench Roll,4-ply tissue with poly 2,247.00 2,247.00 ตกลงราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  06630/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,247.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,247.- บาท ของผู้ใช้  08/06/2560

3085
DCIP Test (Dichlorophenol indolphenal 
test) 14,444.00 14,444.00 ตกลงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ  06828/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,444.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,444.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3086 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 82,872.00 82,872.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06861/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,872.- บาท ราคาท่ีเสนอ 82,872.- บาท ของผู้ใช้  15/06/2560

3087 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 77,728.00 77,728.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06739/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,728.- บาท ราคาท่ีเสนอ 77,728.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3088 HC010 SODIUM HYPOCHLORITE 6,120.00 6,120.00 ตกลงราคา บ. อีออนเมด จก. บ. อีออนเมด จก. ตามความต้องการ  06829/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,120.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,120.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3089 ชุดข้อต่อหัว Ambu Bag พร้อม Connecter 17,600.00 17,600.00 ตกลงราคา  บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก.  บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  06723/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,600.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3090 10 AMP OF REF SOLUTION 3,814.55 3,814.55 ตกลงราคา บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. ตามความต้องการ  06717/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,814.55 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,814.55 บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3091 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 84,168.00 84,168.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06935/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,168.- บาท ราคาท่ีเสนอ 84,168.- บาท ของผู้ใช้  19/06/2560

3092 Hb301 Microcuvette 88,750.00 88,750.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  06716/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3093 KOCH STOP+CHOP 56,500.00 56,500.00 ตกลงราคา  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06714/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 56,500.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3094 CASTROVIEJO SCISS STRONG CV 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. บ. พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  06746/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  12/06/2560

3095 Endothelial cell marker 32,956.00 32,956.00 ตกลงราคา  บ. เคโมไซเอนซ์ (ปท.) จก.  บ. เคโมไซเอนซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06770/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,956.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,956.- บาท ของผู้ใช้  13/06/2560

3096 Endo Tracheal tube 7.0 47,500.00 47,500.00 ตกลงราคา บ. เจ บี เมดิคอลซัพพลาย จก. บ. เจ บี เมดิคอลซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  06769/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 47,500.- บาท ของผู้ใช้  13/06/2560

3097 Edward Swan Ganz CCO 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06767/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ของผู้ใช้  13/06/2560

3098 ถุงชุดบรรจุโลหิต 4 ถุง ขนาด 450 มล. 91,812.42 91,812.42 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06788/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ของผู้ใช้  13/06/2560
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3099 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 84,032.00 84,032.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  06773/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,032.- บาท ราคาท่ีเสนอ 84,032.- บาท ของผู้ใช้  13/06/2560

3100 TRIMA ACCELL KIT 77,951.64 77,951.64 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06789/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้  13/06/2560

3101 Matrix-HCCA 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. เวิล์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. บ. เวิล์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. ตามความต้องการ  06809/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3102 SIMPLE CANE 39,800.00 39,800.00 ตกลงราคา หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ตามความต้องการ  06805/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 39,800.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3103 อีวาโสต ขนาด 1x1 m. 49,660.00 49,660.00 ตกลงราคา บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก. บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก. ตามความต้องการ  06812/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,660.- บาท ราคาท่ีเสนอ 49,660.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3104 Ambu aScope 3 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิทอป จก. บ. เมดิทอป จก. ตามความต้องการ  06814/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3105 Multi-cap 3,750.00 3,750.00 ตกลงราคา บ. สหแพทย์เภสัช จก. บ. สหแพทย์เภสัช จก. ตามความต้องการ  06815/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,750.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3106 ไขพาราฟิน 58,900.00 58,900.00 ตกลงราคา บ. ยูแฟม คลินิก จก. บ. ยูแฟม คลินิก จก. ตามความต้องการ  06817/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 58,900.- บาท ของผู้ใช้  14/06/2560

3107 ถุงมือไม่มีแป้ง size s 2,140.00 2,140.00 ตกลงราคา บ. เซเว่นสกาย บิซซิเนส จก. บ. เซเว่นสกาย บิซซิเนส จก. ตามความต้องการ  06868/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,140.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,140.- บาท ของผู้ใช้  15/06/2560

3108 7U33 ข้อเข่าทรูนี 12,372.00 12,372.00 ตกลงราคา บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก. บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จก. ตามความต้องการ  06903/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,372.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,372.- บาท ของผู้ใช้  16/06/2560

3109 Armada 35 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  06900/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,00.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,00.- บาท ของผู้ใช้  16/06/2560

3110 Atrium Advanta v12 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บ. วินเทค 24 จก. บ. วินเทค 24 จก. ตามความต้องการ  06896/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท ของผู้ใช้  16/06/2560

3111 VACUETTEEDTA K2 TUBE 3 ML 71,280.00 71,280.00 ตกลงราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  06937/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,280.- บาท ราคาท่ีเสนอ 71,280.- บาท ของผู้ใช้  19/06/2560
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3112 14Ga 20 cm ARROW 1-LUMEN 14,980.00 14,980.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  06939/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,980.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,980.- บาท ของผู้ใช้  19/06/2560

3113 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 79,216.00 79,216.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  07065/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,216.- บาท ราคาท่ีเสนอ 79,216.- บาท ของผู้ใช้  26/06/2560

3114 ข้อต่อ For Philips 19,500.00 19,500.00 ตกลงราคา บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  07064/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,500.- บาท ของผู้ใช้  26/06/2560

3115 ข้อต่อ For Philips 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  07063/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ของผู้ใช้  26/06/2560

3116 DISPOSABLE ANESTHESIA GAS 28,900.00 28,900.00 ตกลงราคา บ. อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) บ. อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  07089/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,900.- บาท ของผู้ใช้  26/06/2560

3117 MP01770 Electrosrostatic 89,000.00 89,000.00 ตกลงราคา บ. เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. บ. เดรเกอร์ เมดิคัล (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07098/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,000.- บาท ของผู้ใช้  26/06/2560

3118 PERIFIX ONE 401 G18 FILTER SET 27,606.00 27,606.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07099/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,606.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,606.- บาท ของผู้ใช้  26/06/2560

3119 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 64,320.00 64,320.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  07101/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,320.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,320.- บาท ของผู้ใช้  27/06/2560

3120 SPINOCAN 27Gx4 3/4" 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07103/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,745.- บาท ของผู้ใช้  26/06/2560

3121 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07255/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3122 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07254/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3123 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07253/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3124 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07252/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  28/06/2560
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3125 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07257/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3126 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07233/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  29/06/2560

3127 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07231/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3128 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  07259/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3129 แปรงล้างเคร่ืองมือทางการแพทย์ 3,720.00 3,720.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. ตามความต้องการ  07227/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,720.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,720.- บาท ของผู้ใช้  27/06/2560

3130 แปรงล้างกล้องส่องตรวจทางการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. ตามความต้องการ  07228/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ของผู้ใช้  27/06/2560

3131 Tc-99m DTPA (Renal) 96,260.01 96,260.01 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07226/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,260.01 บาท ราคาท่ีเสนอ 96,260.01 บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3132 Tc-99m Cardiolite 99,527.48 99,527.48 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07225/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,527.48 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,527.48 บาท ของผู้ใช้  28/06/2560

3133 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 91,704.00 91,704.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  07316/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,704.- บาท ราคาท่ีเสนอ 91,704.- บาท ของผู้ใช้  29/06/2560

3134
180100FX Micro rae forceps by 
Hartmann 22,806.00 22,806.00 ตกลงราคา หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ  07317/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,806.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,806.- บาท ของผู้ใช้  29/06/2560

3135 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  07318/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  29/06/2560

3136 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 68,472.00 68,472.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  07424/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,472.- บาท ราคาท่ีเสนอ 68,472.- บาท ของผู้ใช้  05/07/2560

3137 Tc-99m Cardiolite 90,792.52 90,792.52 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07422/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,792.52 บาท ราคาท่ีเสนอ 90,792.52 บาท ของผู้ใช้  05/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3138 สารเภสัชรังสี F-18 FDG (5MCI) 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามความต้องการ  07425/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  06/07/2560

3139 Tc-99m Cardiolite 94,795.03 94,795.03 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07458/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,795.03 บาท ราคาท่ีเสนอ 94,795.03 บาท ของผู้ใช้  06/07/2560

3140 Saw Blade 42x27x14x0.6mm 80,755.00 80,755.00 ตกลงราคา บ. อีซเทินไดนะมิค จก. บ. อีซเทินไดนะมิค จก. ตามความต้องการ  07461/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,755.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,755.- บาท ของผู้ใช้  06/07/2560

3141 ClosureFast catheter 7Fr.100cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  07570/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  12/07/2560

3142 ClosureFast catheter 7Fr.100cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  07568/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  12/07/2560

3143 ARCH BAR 1 เมตร 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บ. ทันตบริภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จก. บ. ทันตบริภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จก. ตามความต้องการ  07571/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท ของผู้ใช้  12/07/2560

3144
หน้ากากชนิดพิเศษรองรับการฉายรังสีแบบ 3 
มิติ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  07567/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ของผู้ใช้  12/07/2560

3145 สารเภสัชรังสี F-18 FDG (5MCI) 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ตามความต้องการ  07565/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  12/07/2560

3146 Tc-99m Cardiolite 95,324.98 95,324.98 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07565/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,324.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 95,324.98 บาท ของผู้ใช้  12/07/2560

3147 Tc-99m Cardiolite 87,235.01 87,235.01 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07564/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,235.01 บาท ราคาท่ีเสนอ 87,235.01 บาท ของผู้ใช้  12/07/2560

3148 อุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายแสง 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  07615/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ของผู้ใช้  13/07/2560

3149 Tc-99m DMSA 99,459.95 99,459.95 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07614/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,459.95 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,459.95 บาท ของผู้ใช้  13/07/2560

3150 Sodium iodide (i-131) 94,320.50 94,320.50 ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  07613/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,320.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 94,320.50 บาท ของผู้ใช้  13/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3151 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  07612/2560
จ านวน 7 ชุด ราคาท่ีเสนอ 63,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 63,000.- บาท ของผู้ใช้  13/07/2560

3152 EMG Lead 10- Wireset 120in 11,000.00 11,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  07611/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ของผู้ใช้  13/07/2560

3153 Disposable Syringe Filter Units 33,437.50 33,437.50 ตกลงราคา บ. เวิลด์โก้ จก. บ. เวิลด์โก้ จก. ตามความต้องการ  07658/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,437.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 33,437.50 บาท ของผู้ใช้  14/07/2560

3154 CG8+each cartridge 81,000.00 81,000.00 ตกลงราคา บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) ตามความต้องการ  07657/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,00.- บาท ราคาท่ีเสนอ 81,00.- บาท ของผู้ใช้  14/07/2560

3155 Amplatzer Vascular Plug LL ขนาด 8 มม. 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา บ. เซนต์จูด เมดิคัล (ปท.) จก. บ. เซนต์จูด เมดิคัล (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07656/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 42,000.- บาท ของผู้ใช้  14/07/2560

3156 Tc-99m DTPA (Renal) 97,569.98 97,569.98 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  07655/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,569.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 97,569.98 บาท ของผู้ใช้  14/07/2560

3157 Stering Balloon 4mmx150,150cm 60,990.00 60,990.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  07723/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,990.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,990.- บาท ของผู้ใช้  18/07/2560

3158 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20กก.) 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  07737/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,312.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,312.- บาท ของผู้ใช้  18/07/2560

3159 ฟิมล์เอ็กซเรย์ ขนาด 14 x 17 น้ิว 5,992.00 5,992.00 ตกลงราคา บ. ฟูจิฟิมล์ (ปท.) จก. บ. ฟูจิฟิมล์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07740/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,992.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,992.- บาท ของผู้ใช้  18/07/2560

3160
DI-300:Maximum normothermic flow 
rate:1000ml/min 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา  บ. โซวิค จก.  บ. โซวิค จก. ตามความต้องการ  07761/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2560

3161
DI-100:Maximum normothermic flow 
rate:800ml/min 22,050.00 22,050.00 ตกลงราคา  บ. โซวิค จก.  บ. โซวิค จก. ตามความต้องการ  07760/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,050.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2560

3162 Fine Needle Biopsy Chiba FNB-1001 15,500.00 15,500.00 ตกลงราคา บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  07763/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,500.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3163 MINISART FILTER 0.2 UM., 50/PKG 32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ตามความต้องการ  07764/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2560

3164 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 89,832.00 89,832.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  07797/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,832.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,832.- บาท ของผู้ใช้  20/07/2560

3165 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  07796/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  20/07/2560

3166 บอลลูนเจ็คเตอร์ 300 โฟลซีเลคเตอร์ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บ. เจ เอส วิช่ัน จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ตามความต้องการ  07795/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 84,000.- บาท ของผู้ใช้  20/07/2560

3167 Respiflo 500 cc. 4,494.00 4,494.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07793/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,494.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,494.- บาท ของผู้ใช้  20/07/2560

3168 760-500 UV UNIVERSAL DAB 93,603.60 93,603.60 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07971/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,603.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 93,603.60 บาท ของผู้ใช้  26/07/2560

3169
ข้อต่อซิลิโคน (Reusable Silicone 
Connecttor) 90,300.00 90,300.00 ตกลงราคา หจก. เคพีเอส แคร์ หจก. เคพีเอส แคร์ ตามความต้องการ  07963/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 90,300.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2560

3170 Tube 10 ml (1000Pcs/Pack) 32,592.20 32,592.20 ตกลงราคา  บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก.  บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. ตามความต้องการ  07962/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,592.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 32,592.20 บาท ของผู้ใช้  26/07/2560

3171 Easy Flask 25cm filter cap,200's 19,902.00 19,902.00 ตกลงราคา หจก. อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลาย หจก. อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลาย ตามความต้องการ  07961/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,902.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,902.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2560

3172 Brain Heart Infusion Agar 500g. 51,360.00 51,360.00 ตกลงราคา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. หจก. อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลาย ตามความต้องการ  07960/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 51,360.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

3173
Ear forceps by Hartmann,straight round 
cup 27,378.00 27,378.00 ตกลงราคา หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย หจก. โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ  07947/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,378.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,378.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2560

3174
019-475700 twist Subdermal Needle 
electrodes 74,600.00 74,600.00 ตกลงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  08028/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 74,600.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3175 E0499 30 CANNULA AIR INJECTION 93,500.00 93,500.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08009/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 93,500.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3176 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 62,048.00 62,048.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08010/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,048.- บาท ราคาท่ีเสนอ 62,048.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3177 Volumetric pipette 0.5 ml 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล ตามความต้องการ  08011/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3178 กระจกสไลด์แผ่นใส for auto machine 38,734.00 38,734.00 ตกลงราคา บ. โอเซ่ียนเมด จก. บ. โอเซ่ียนเมด จก. ตามความต้องการ 08014/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,734.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,734.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3179 Admiral Xtreme PTA 57,000.00 57,000.00 ตกลงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลยีส์ จก. ตามความต้องการ  08017/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 57,000.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3180 HARTMANN POLYPUS FORCEPS 9 CM 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา บ. เคเอเบ้ิลเทค จก. บ. เคเอเบ้ิลเทค จก. ตามความต้องการ  08019/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,890.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,890.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3181
APC applicator,dia 5mm,rigid,length 
100mm 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ. นิวไลฟ์เมด จก. บ. นิวไลฟ์เมด จก. ตามความต้องการ  08023/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3182 BD MAX C.DIFF KIT 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  08024/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  27/07/2560

3183 KARIE-AP-02-250-DOE 10,593.00 10,593.00 ตกลงราคา บ. โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  08066/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,593.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,593.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3184 ชุดเปล่ียนหัวเซ็นเซอร์แบบเฉพาะด้านใน 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. เซนต์ เมดิคอล (คริตอลแคร์7จก.) บ. เซนต์ เมดิคอล (คริตอลแคร์7จก.) ตามความต้องการ  08067/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3185 Paraplast, 1 kg Bag 89,880.00 89,880.00 ตกลงราคา บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ท) จก. บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ท) จก. ตามความต้องการ  08070/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,880.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3186 Slide ฝ้า 7105F 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. ตามความต้องการ  08071/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3187 Cover Glass 24x50 mm 14,980.00 14,980.00 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  08072/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,980.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,980.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3188 OCT Compound 7,200.00 7,200.00 ตกลงราคา บ. สเปซเมด จก. บ. สเปซเมด จก. ตามความต้องการ  08080/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,200.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3189 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 70,576.00 70,576.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08085/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,576.- บาท ราคาท่ีเสนอ 70,576.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3190 Tc-99m Cardiolite 99,274.95 99,274.95 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  08097/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,274.95 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,274.95 บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3191 TRIMA ACCELL KIT 77,951.64 77,951.64 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08099/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้ 31/7/2560

3192 Tc-99m Cardiolite 99,844.93 99,844.93 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  08102/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,844.93 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,844.93 บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3193 เข็มปลอก ซุ่นเหอ ขนาด0.22*40 มม0 3,870.00 3,870.00 ตกลงราคา บ. ฮัวถอ (ปท.) จก. บ. ฮัวถอ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08105/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,870.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,870.- บาท ของผู้ใช้  31/07/2560

3194 Sur-i-Band Red 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา บ. พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. บ. พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  08107/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  01/08/2560

3195 Nasopore Standard 8 cm 14,400.00 14,400.00 ตกลงราคา บ. อีสเมด จก. บ. อีสเมด จก. ตามความต้องการ  08146/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,400.- บาท ของผู้ใช้  01/08/2560

3196 950-124 CC1(PREDILUTE) 83,775.65 83,775.65 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08145/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,775.65 บาท ราคาท่ีเสนอ 83,775.65 บาท ของผู้ใช้  01/08/2560

3197 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 62,048.00 62,048.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08144/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,048.- บาท ราคาท่ีเสนอ 62,048.- บาท ของผู้ใช้  01/08/2560

3198 BP-KIT W/O FILTER 600ML 93,625.00 93,625.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08143/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.- บาท ราคาท่ีเสนอ 93,625.- บาท ของผู้ใช้  01/08/2560

3199 Anticeptic 9,362.50 9,362.50 ตกลงราคา หจก. คอมมอนกรุ๊พ หจก. คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ  08142/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,362.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,362.50 บาท ของผู้ใช้  01/08/2560

3200 Prolide lot.6041541 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08206/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3201 Prolide lot.6041541 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08205/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3202 Prolide lot.6041541 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08207/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3203 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 62,344.00 62,344.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08202/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,344.- บาท ราคาท่ีเสนอ 62,344.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3204 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 76,888.00 76,888.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08201/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,888.- บาท ราคาท่ีเสนอ 76,888.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3205 Micro slide Glass 26,400.00 26,400.00 ตกลงราคา หสม. ซัน ไซแอนซ์ อิมพอร์ต หสม. ซัน ไซแอนซ์ อิมพอร์ต ตามความต้องการ  08200/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,400.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3206 CG8+ each cartridge 81,000.00 81,000.00 ตกลงราคา บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) ตามความต้องการ  08198/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3207 ชุดถุงเจาะเก็บโลหิตส าเร็จรูปแบบถุงคู่ 89,600.00 89,600.00 ตกลงราคา บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  08197/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3208 BAT BAG WITH DP 3BAG/PACK 91,812.42 91,812.42 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08195/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3209 VACUETTE EDTA K2 TUBE 6 ML 69,942.15 69,942.15 ตกลงราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  08194/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 69,942.15 บาท ราคาท่ีเสนอ 69,942.15 บาท ของผู้ใช้  02/08/2560

3210 760-500 UV UNIVERSAL DAB 90,933.95 90,933.95 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08305/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,933.95 บาท ราคาท่ีเสนอ 90,933.95 บาท ของผู้ใช้  04/08/2560

3211 Face Shield 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  08307/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,420.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,420.- บาท ของผู้ใช้  04/08/2560

3212 ClosureFast catheter 7Fr.100cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  08300/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  04/08/2560

3213 Amplate Super Stiff 035x260cm 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา  บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.)  บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  08298/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ของผู้ใช้  04/08/2560

3214 ClosureFast catheter 7Fr.100cm 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  08296/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ของผู้ใช้  04/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3215 ARCH BAR 1 เมตร 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บ. ทันตบริภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จก. บ. ทันตบริภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จก. ตามความต้องการ  08295/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท ของผู้ใช้  04/08/2560

3216 HYGROBAC S ELECST FHME 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08294/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 21,000.- บาท ของผู้ใช้  04/08/2560

3217 Nasal Rae Endotrachael 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บ. เจ เอส วิช่ัน จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ตามความต้องการ  08351/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3218 DISP test 16,307.00 16,307.00 ตกลงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ  08350/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,307.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,307.- บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3219 Tc-99m Cardiolite 61,214.88 61,214.88 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  08349/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,214.88 บาท ราคาท่ีเสนอ 61,214.88 บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3220 Tc-99m Cardiolite 88,109.96 88,109.96 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  08348/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,109.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 88,109.96 บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3221 Tc-99m Cardiolite 80,189.97 80,189.97 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  08347/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,189.97 บาท ราคาท่ีเสนอ 80,189.97 บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3222 Skater single step 6f x 25cm 85,500.00 85,500.00 ตกลงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  08346/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,500.- บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3223 Investigator Agus X-QS kit 62,274.00 62,274.00 ตกลงราคา บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จก. บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จก. ตามความต้องการ  08345/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,274.- บาท ราคาท่ีเสนอ 62,274.- บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3224 ชุดน้ ายา Cytology test Non-GYN Thinprep 64,000.00 64,000.00 ตกลงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  08337/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3225 1000 ul Vertex Filter Tip 2,250.00 2,250.00 ตกลงราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  08340/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,250.- บาท ของผู้ใช้  07/08/2560

3226 "NEW LEAF" Transfer Pipette 3 ml 13,800.00 13,800.00 ตกลงราคา บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จก. ตามความต้องการ  08402/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,800.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3227 SOFT LINER 1-1 5,240.00 5,240.00 ตกลงราคา บ. แอคคอร์ด คอร์เปอเรช่ัน จก. บ. แอคคอร์ด คอร์เปอเรช่ัน จก. ตามความต้องการ  08401/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,240.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,240.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3228 3.3 MM SURGICAL PUNCH 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. สวัสดี เมดิคอล 2011 (ทล.) จก. บ. สวัสดี เมดิคอล 2011 (ทล.) จก. ตามความต้องการ  08392/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3229 หลอดเลือดเทียม AORTIC ROOT 94,000.00 94,000.00 ตกลงราคา บ. เกท์ทิงเกล (ทล.) จก. บ. เกท์ทิงเกล (ทล.) จก. ตามความต้องการ  08388/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 94,000.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3230 ชุดถุงเจาะเก็บโลหิตส าเร็จรูปแบบถุงคู่ 89,600.00 89,600.00 ตกลงราคา บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  08385/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3231 Micro slide Glass 91,812.42 91,812.42 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08384/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,812.42 บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3232 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  08383/2560
จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3233 Command ES 300 cm. 10,300.00 10,300.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08379/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,300.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3234 HT Connect 250 T 0.018 87,900.00 87,900.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08377/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,900.- บาท ของผู้ใช้  08/08/2560

3235 750-500 UV UNIVERSAL DAB 91,501.05 91,501.05 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08474/2560
จ านวน 1  รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,501.05 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,501.05 บาท ของผู้ใช้  10/08/2560

3236 750-500 UV UNIVERSAL DAB 90,966.05 90,966.05 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08473/2560
จ านวน 4  รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,966.05 บาท ราคาท่ีเสนอ 90,966.05 บาท ของผู้ใช้  10/08/2560

3237 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจ้ีท าลายเน้ืองอก 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  08472/2560
จ านวน 1  รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560

3238 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจ้ีท าลายเน้ืองอก 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  08471/2560
จ านวน 1  รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560

3239 ขวดยาตาพลาสติก ขนาด 10 ml 68,250.00 68,250.00 ตกลงราคา บ. ปัญญฤกษ์ จก. บ. ปัญญฤกษ์ จก. ตามความต้องการ  08466/2560
จ านวน 1  รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 68,250.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3240 COAXIAL BIOPSY NEEDLE 6,741.00 6,741.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08465/2560
จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,741.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,741.- บาท ของผู้ใช้  10/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3241 จ้างเหมาตรวจภาวะหยุดหายใจ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  08463/2560
จ านวน 20 คร้ัง ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ของผู้ใช้  10/08/2560

3242 3E-ZYME (1GALLON 5 LITE) 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. ตามความต้องการ  08462/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท ของผู้ใช้  10/08/2560

3243 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 80,888.00 80,888.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08460/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,888.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,888.- บาท ของผู้ใช้  10/08/2560

3244 แผ่นท าความร้อน รุ่น TYE10 3,120.00 3,120.00 ตกลงราคา บ. มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จก. บ. มาร์เก็ตต้ิง อินเทลลิเจ้นท์ กรุ๊ป จก. ตามความต้องการ  08564/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,120.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,120.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560

3245 Bilirubim Standard Solution 5 ml 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา บ. อินโฟกัส เฟิร์มม่ิง จก. บ. อินโฟกัส เฟิร์มม่ิง จก. ตามความต้องการ  08561/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3246 Tc-99m DTPA (Renal) 91,579.95 91,579.95 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  08563/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,579.95 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,579.95 บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3247 Antibody Diluen:Diamond 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา บ. พยาธิภัณฑ์ อินเตอร์ เนช่ันแนล บ. พยาธิภัณฑ์ อินเตอร์ เนช่ันแนล ตามความต้องการ  08566/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3248 M-AIRO-58001 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา บ. อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) บ. อี ฟอร์ แอล เอม จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  08567/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3249
SM5220S Nitrile Exam glove powder-
free,white size S 5,136.00 5,136.00 ตกลงราคา บ. เซเว่นสกาย บิซซิเนส จก. บ. เซเว่นสกาย บิซซิเนส จก. ตามความต้องการ  08568/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,136.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,136.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3250 CLEARVIEW BLOWER/MISTERKIT 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08569/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3251 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08570/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3252 790-2208 HEMATOXILIN ll 46,962.30 46,962.30 ตกลงราคา  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08571/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,962.30 บาท ราคาท่ีเสนอ 46,962.30 บาท ของผู้ใช้  15/08/2560

3253 สายไฟทางการแพทย์ ขนาด 16 AWG 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  08572/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3254 Hb301 Contral Low 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  08611/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3255 Fascial Dilators single 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บ. ออมมิเนด จก. บ. ออมมิเนด จก. ตามความต้องการ  08612/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3256 ไนโตรเจนเหลว 1,284.00 1,284.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08613/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,284.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,284.- บาท ของผู้ใช้ 17/8/2560

3257 ถุงคลุมเคร่ืองช่วยหายใจ แบบพีวีซี 1,600.00 1,600.00 ตกลงราคา บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ. บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จก. ตามความต้องการ  08614/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,600.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3258 CellPrep Plus LBC Non-Gyne 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  08606/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3259 10 AMP OF CAL STD 850 3,565.00 3,565.00 ตกลงราคา บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. ตามความต้องการ  08603/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,565.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,565.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3260 BD MAX C.DIFF KIT 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  08601/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3261 Supera 5mmx120mmx120cm 48,150.00 48,150.00 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08600/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,150.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3262 Neonate Silicone Breathing 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ  08617/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,617.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,617.- บาท ของผู้ใช้  17/08/2560

3263 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจ้ีท าลายเน้ืองอก 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) ตามความต้องการ  08666/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560

3264 VACUETTE SODIUM CITRATE 3ML 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  08664/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560

3265 ขวดพลาสติกแบน 120 มล. ฝาแดง 34,454.00 34,454.00 ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  08662/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,454.- บาท ราคาท่ีเสนอ 34,454.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560

3266 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  08661/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3267 BD MAX C.DIFF KIT 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  08660/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  18/08/2560

3268 Tc-99m Cardiolite 67,939.95 67,939.95 ตกลงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  08728/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,939.95 บาท ราคาท่ีเสนอ 67,939.95 บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3269 Hb301 Microcuvette 88,750.00 88,750.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  08729/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3270 BLOOD BAG DOUBLE 350ML 89,600.00 89,600.00 ตกลงราคา บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  08730/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3271 TRIMA ACCELL KIT 77,951.64 77,951.64 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08732/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3272 Oxttix Plus 4100 ml. 9,713.46 9,713.46 ตกลงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  08733/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,713.46 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,713.46 บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3273 PATH.1-EXTRA 450 ml 28,355.00 28,355.00 ตกลงราคา บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จก. บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จก. ตามความต้องการ  08734/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,355.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,355.- บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3274 471 Sodium Dihydrogen 2,182.80 2,182.80 ตกลงราคา หจก. คอมมอนกรุ๊พ หจก. คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ  08735/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,182.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,182.80 บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3275 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ  08737/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3276 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 96,528.00 96,528.00 ตกลงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน ตามความต้องการ  08738/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,528.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,528.- บาท ของผู้ใช้  21/08/2560

3277 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  648/2560
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ของผู้ใช้  21/09/2560

3278
10 ml injection tubular glass vial,cear 
type l 66,739.75 66,739.75 ตกลงราคา บ. ไบโอเมด จก. บ. ไบโอเมด จก. ตามความต้องการ  608/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,739.75 บาท ราคาท่ีเสนอ 66,739.75 บาท ของผู้ใช้  21/09/2560

3279 QSP 100-1250 ul Filter Tip 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บ. ซีเมดิค จก. บ. ซีเมดิค จก. ตามความต้องการ  610/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  21/09/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3280 ชุดน้ ายา Cytology test Non-GYN Thinprep 64,000.00 64,000.00 ตกลงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  649/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ของผู้ใช้  21/09/2560

3281 แผ่นปูเตียง ขนาด 160x250ซม. 9,400.00 9,400.00 ตกลงราคา บ. โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จก. บ. โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ  611/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,400.- บาท ของผู้ใช้  21/09/2560

3282 เคร่ืองช่วยฟังระบบติจิตอลแบบทัดหลังใบหู 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  609/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 63,000.- บาท ของผู้ใช้  21/09/2560

3283  พลาสติกคลุมหลอด X-RAY 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บ. ไทย เมด-เทค จก. บ. ไทย เมด-เทค จก. ตามความต้องการ  607/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท ของผู้ใช้  21/09/2560

3284 Hb301 Microcuvette 88,750.00 88,750.00 ตกลงราคา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  832/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 88,750.- บาท ของผู้ใช้  27/09/2560

3285 P/N8255344: Matrix-HCCA 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ. เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. บ. เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. ตามความต้องการ  831/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3286 ขวดพิมเสนน้ า 28,141.00 28,141.00 ตกลงราคา  ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก  ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  00702/3023
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,141.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,141.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3287 Venticaire Adult B/V Filter 83,995.00 83,995.00 ตกลงราคา  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  851/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,995.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,995.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3288 ผ้าเช็ดท าความสะอาดฆ่าเช้ือ 23,750.00 13,750.00 ตกลงราคา บ. ชูมิตร 1967 จก. บ. ชูมิตร 1967 จก. ตามความต้องการ  852/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,750.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3289 Rocktape ขนาด 5cm x 5m 6,840.00 6,840.00 ตกลงราคา บ. แอปเป้ิล โฮลด้ิง จก. บ. แอปเป้ิล โฮลด้ิง จก. ตามความต้องการ  853/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,840.- บาท ของผู้ใช้  27/09/2560

3290 TRIMA ACCELL KIT 77,951.64 77,951.64 ตกลงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  850/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3291 BD MAX C.DIFF KIT 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  848/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3292 ชุดเจาะเก็บโลหิตส าเร็จรูปแบบถุงคู่ 89,600.00 89,600.00 ตกลงราคา บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  847/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,600.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560
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3293 Inqwire Guide Wire 16,500.00 16,500.00 ตกลงราคา บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  849/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,500.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3294 บอลลูนเจ็คเตอร์ 300 โฟลซีเลคเตอร์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บ. เจ เอส วิช่ัน จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ตามความต้องการ  873/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ของผู้ใช้  28/09/2560

3295 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00258/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

3296 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,743.00 58,743.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00257/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  58,743.-บาท   58,743.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2559

3297 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00304/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

3298 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,043.00 48,043.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00296/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,043.-บาท   48,043.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559

3299 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00331/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

3300 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00411/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  82,000.-บาท   82,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

3301 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00327/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/25659

3302 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00462/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

3303 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00426/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,000.-บาท   95,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2559

3304 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00327/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

3305 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00462/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3306 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00587/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

3307 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00583/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

3308 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00847/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท   100,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

3309 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00409/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

3310 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00671/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท   70,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

3311 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 00407/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  13,000.-บาท   13,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

3312 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,500.00 26,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00422/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,500.-บาท   26,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2559

3313 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00701/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท   100,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

3314 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,220.00 31,220.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00551/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,220.-บาท   31,220.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2559

3315 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00767/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

3316 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00821/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,000.-บาท   74,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

3317 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,980.00 27,980.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00673/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  27,980.-บาท   27,980.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

3318 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00580/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3319 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,500.00 16,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00664/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  16,500.-บาท   16,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

3320 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00921/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

3321 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,260.00 31,260.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00663/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 31,260.-บาท  31,260.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

3322 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,863.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00662/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,863.-บาท   75,863.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

3323 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,632.00 61,632.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00692/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  61,632.-บาท   61,632.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

3324 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,616.00 79,616.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00770/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,616.-บาท   79,616.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

3325 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,200.00 14,200.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00704/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  14,200.-บาท   14,200.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

3326 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,060.00 46,060.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00769/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,060.-บาท   46,060.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

3327 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,500.00 26,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00816/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,500.-บาท   26,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

3328 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,060.00 46,060.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00848/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,060.-บาท   46,060.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

3329 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,620.00 35,620.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00918/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 35,620.-บาท  35,620.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

3330 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00920/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

3331 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,300.00 26,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00932/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,300.-บาท   26,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3332 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,725.00 31,725.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00930/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,725.-บาท   31,725.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2559

3333 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00947/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

3334 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,010.00 33,010.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00945/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,010.-บาท   33,010.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

3335 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,260.00 33,260.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01037/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,260.-บาท   33,260.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

3336 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,100.00 29,100.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01045/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  29,100.-บาท   29,100.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

3337 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,550.00 39,550.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01047/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  39,550.-บาท   39,550.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

3338 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,440.00 35,440.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01079/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,440.-บาท   35,440.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

3339 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,010.00 33,010.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01082/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,010.-บาท   33,010.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

3340 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,010.00 33,010.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01186/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,010.-บาท   33,010.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

3341 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,590.00 36,590.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01148/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,590.-บาท   36,590.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

3342 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,400.00 26,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01080/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,400.-บาท   26,400.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

3343 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,350.00 26,350.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01151/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,350.-บาท   26,350.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

3344 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01183/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  23,000.-บาท   23,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
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3345 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01184/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

3346 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,150.00 40,150.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01199/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,150.-บาท   40,150.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2559

3347 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,580.00 32,580.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01201/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,580.-บาท   32,580.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2559

3348 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,400.00 26,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01200/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,400.-บาท   26,400.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2559

3349 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,485.00 34,485.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01230/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  34,485.-บาท   34,485.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

3350 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01229/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

3351 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,725.00 31,725.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01322/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,725.-บาท   31,725.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

3352 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01233/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 50,000.-บาท  50,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

3353 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,885.00 15,885.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01321/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  15,885.-บาท   15,885.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

3354 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,880.00 31,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01316/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,880.-บาท   31,880.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

3355 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01323/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

3356 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,900.00 31,900.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01349/2560
จ านวน 5 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  31,900.-บาท   31,900.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

3357 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,060.00 34,060.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01351/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  34,060.-บาท   34,060.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559
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3358 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,999.00 99,999.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01392/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,999.-บาท   99,999.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

3359 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,250.00 12,250.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01405/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,250.-บาท   12,250.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

3360 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,300.00 25,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01404/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,300.-บาท   25,300.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

3361 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,859.00 31,859.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01383/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,859.-บาท   31,859.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

3362 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,430.00 29,430.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01407/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 29,430.-บาท  29,430.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2559

3363 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,220.00 31,220.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01410/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,220.-บาท   31,220.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

3364 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,798.00 97,798.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01458/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,798.-บาท   97,798.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

3365 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,800.00 34,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01450/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  34,800.-บาท   34,800.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

3366 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,880.00 31,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01452/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,880.-บาท   31,880.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

3367 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01648/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3368 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01638/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,000.-บาท   32,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3369 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,580.00 26,580.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01645/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,580.-บาท   26,580.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3370 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,420.00 78,420.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01718/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  78,420.-บาท   78,420.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3371 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01652/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,000.-บาท   6,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3372 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,472.00 74,472.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01649/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,472.-บาท   74,472.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3373 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,300.00 25,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01640/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,300.-บาท   25,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3374 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,600.00 30,600.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01743/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  30,600.-บาท   30,600.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

3375 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,100.00 28,100.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01745/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,100.-บาท   28,100.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

3376 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01716/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

3377 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 01721/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

3378 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 33,010.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 01744/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

3379 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 01717/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาท   18,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

3380 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 01772/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

3381 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,400.00 9,400.00 ตกลงราคา บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01779/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,400.-บาท   9,400.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

3382 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 01992/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

3383 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,500.00 30,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01995/2560
จ านวน 8 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  30,500.-บาท   30,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3384 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,880.00 31,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01997/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,880.-บาท   31,880.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

3385 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน  จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน  จ ากัด ตามความต้องการ 01991/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

3386 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,050.00 28,050.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02047/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,050.-บาท   28,050.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

3387 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,515.00 33,515.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02044/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,515.-บาท   33,515.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

3388 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,889.00 2,889.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02030/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,889.-บาท   2,889.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

3389 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 02032/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

3390 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 02076/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

3391 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02074/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

3392 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 02504/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2559

3393 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02138/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

3394 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 02138/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

3395 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,983.00 98,983.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02084/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,983.-บาท  98,983.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

3396 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02503/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,200.-บาท   7,200.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3397 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,999.00 99,999.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02508/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,999.-บาท   99,999.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

3398 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02524/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

3399 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,920.00 52,920.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02533/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  52,920.-บาท   52,920.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

3400 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,166.00 36,166.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02500/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,166.-บาท   36,166.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

3401 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,948.00 38,948.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02527/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,948.-บาท   38,948.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

3402 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,166.00 36,166.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 02556/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,166.-บาท   36,166.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

3403 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,880.00 2,880.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02717/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,880.-บาท   2,880.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

3404 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02536/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,000.-บาท   5,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

3405 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,500.00 15,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02542/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  15,500.-บาท   15,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

3406 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02612/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

3407 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 800.00 800.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02686/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  800.-บาท   800.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

3408 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,011.00 68,011.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04469/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  68,011.-บาท   68,011.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

3409 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02680/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3410 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,320.00 81,320.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02710/2560
จ านวน 8 รายการ . . ราคาท่ีเสนอได้  81,320.-บาท   81,320.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

3411 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02689/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

3412 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02682/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

3413 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,850.00 47,850.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 020707/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  47,850.-บาท   47,850.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

3414 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02749/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3415 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02747/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3416 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,000.00 43,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03337/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,000.-บาท   43,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

3417 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,500.00 26,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02732/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,500.-บาท   26,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3418 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,600.00 8,600.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02804/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,600.-บาท   8,600.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

3419 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,880.00 29,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02803/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  29,880.-บาท   29,880.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

3420 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03345/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  87,500.-บาท   87,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

3421 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,105.00 52,105.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02816/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  52,105.-บาท   52,105.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

3422 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,900.00 31,900.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02850/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,900.-บาท   31,900.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3423 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02744/60
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3424 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02791/60
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

3425 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,040.00 25,040.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02849/60
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,040.-บาท   25,040.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3426 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02857/60
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3427 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02854/60
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3428 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03336/60
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

3429 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02916/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3430 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02909/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3431 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,386.00 92,386.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02906/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,386.-บาท   92,386.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3432 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,499.99 62,499.99 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03348/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  62,499.99บาท   62,499.99บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

3433 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02910/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3434 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,980.00 27,980.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02957/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,980.-บาท   27,980.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3435 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02958/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3436 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02942/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3437 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02950/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3438 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,880.00 31,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02959/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,880.-บาท   31,880.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3439 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,300.00 26,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02939/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,300.-บาท   26,300.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3440 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,090.00 48,090.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02987/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท   48,090.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

3441 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,651.00 80,651.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02986/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,651.-บาท   80,651.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

3442 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,100.00 31,100.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02984/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,100.-บาท   31,100.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

3443 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,470.00 35,470.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02985/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,470.-บาท   35,470.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

3444 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03037/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3445 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,985.00 25,985.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03035/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,985.-บาท   25,985.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3446 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03033/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3447 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03045/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3448 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03074/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,000.-บาท   36,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3449 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,655.00 65,655.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03041/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  65,655.-บาท   65,655.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3450 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03038/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3451 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,400.00 11,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03078/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  11,400.-บาท   11,400.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3452 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,520.00 33,520.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03071/60
จ านวน 1 รายการ   33,520.-บาท ราคาท่ีเสนอ  33,520.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3453 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03079/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3454 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03068/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3455 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03124/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3456 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03123/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3457 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03118/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3458 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03459/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

3459 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,300.00 4,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03117/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,300.-บาท   4,300.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3460 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03214/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

3461 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03213/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,200.-บาท   4,200.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3462 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,260.00 31,260.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03210/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,260.-บาท   31,260.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

3463 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,710.00 36,710.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03453/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,710.-บาท   36,710.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

3464 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,880.00 31,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03456/60
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,880.-บาท   31,880.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

3465 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,970.00 33,970.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03357/60
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,970.-บาท       33,970.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

3466 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03400/60
จ านวน 3 รายการ   ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท       25,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

3467 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,176.00 82,176.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03411/60
จ านวน 1 รายการ   ราคาท่ีเสนอได้ 82,176.-บาท      82,176.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

3468 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03518/60
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  10,200.-บาท     10,200.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

3469 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,440.00 33,440.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03596/60
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  33,440.-บาท       33,440.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

3470 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03522/60
จ านวน 5 รายการ   ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท       60,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/2/2560

3471 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03597/60
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท        35,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

3472 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03601/60
จ านวน 2 รายการ    ราคาท่ีเสนอได้  4,000.-บาท        4,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

3473 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา  บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03640/60
จ านวน 5 รายการ    ราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาท       30,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

3474 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,498.00 36,498.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03636/60
จ านวน 6 รายการ    ราคาท่ีเสนอได้  36,498.-บาท        36,498.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3475 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,200.00 29,200.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03635/60
จ านวน 1 รายการ   ราคาท่ีเสนอได้  29,200.-บาท        29,200.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

3476 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,980.00 27,980.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03688/60
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  27,980.-บาท        27,980.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

3477 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03678/60
จ านวน 2 รายการ   ราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาท       30,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

3478 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03683/60
จ านวน 5รายการ    ราคาท่ีเสนอได้  65,000.-บาท        65,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

3479 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,305.00 35,305.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03689/60
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  35,305.-บาท       35,305.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

3480 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,029.00 5,029.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 03679/60
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  5,029.-บาท       5,029.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

3481 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,780.00 30,780.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03752/60
จ านวน 8 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  30,780.-บาท        30,780.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

3482 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,400.00 33,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03746/60
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  33,400.-บาท        33,400.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

3483 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,520.00 11,520.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03744/60
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  11,520.-บาท        11,520.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

3484 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 03814/60
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท        40,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

3485 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,600.00 30,600.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03862/60
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  30,600.-บาท        30,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

3486 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03818/60
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท        25,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

3487 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด บริษัท จีพีทีโอ นิวโร จ ากัด ตามความต้องการ 03817/60
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท       40,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3488 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,500.00 26,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03863/60
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  26,500.-บาท       26,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

3489 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03914/60
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้ 87,312.-บาท      87,312.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

3490 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,880.00 29,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03922/60
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้ 29,880.-บาท       29,880.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

3491 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 03927/60
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท       35,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

3492 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03964/60
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้ 87,312.-บาท       87,312.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

3493 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,260.00 31,260.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03925/60
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,260.-บาท        31,260.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

3494 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03882/60
จ านวน 1 รายการ   ราคาท่ีเสนอได้ 87,312.-บาท      87,312.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

3495 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 03966/60
จ านวน 8 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท        99,990.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

3496 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,700.00 56,700.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03885/60
จ านวน 10 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  56,700.-บาท        56,700.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

3497 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,880.00 29,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04042/60
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  29,880.-บาท        29,880.-บาท ของผู้ใช้ 3/3/2560

3498 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,725.00 31,725.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04043/60
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,725.-บาท        31,725.-บาท ของผู้ใช้ 3/3/2560

3499 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,498.00 36,498.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04424/2560
จ านวน 6 รายการ      ราคาท่ีเสนอ  36,498.-บาท       36,498.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

3500 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,800.00 27,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04427/2560
จ านวน 4 รายการ      ราคาท่ีเสนอ  27,800.-บาท       27,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3501 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04611/2560
จ านวน 1 รายการ      ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท        87,312.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

3502 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04468/2560
จ านวน 1 รายการ      ราคาท่ีเสนอ  6,500.-บาท        6,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

3503 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,176.00 82,176.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04547/2560
จ านวน 5 รายการ      ราคาท่ีเสนอ  82,176.-บาท        82,176.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

3504 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04545/2560
จ านวน 2 รายการ      ราคาท่ีเสนอ  10,000.-บาท       10,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

3505 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 04543/2560
จ านวน 5 รายการ      ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท       60,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

3506 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,800.00 15,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05337/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  15,800.-บาท   15,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

3507 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,651.00 80,651.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05340/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,651.-บาท   80,651.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

3508 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,350.00 42,350.00 ตกลงราคา หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 05385/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,350.-บาท   42,350.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3509 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05386/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3510 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,800.00 93,800.00 ตกลงราคา บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 05395/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,800.-บาท   93,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

3511 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,700.00 58,700.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05394/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  58,700.-บาท   58,700.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3512 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,842.00 64,842.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05391/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  64,842.-บาท   64,842.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3513 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,600.00 57,600.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05433/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,600.-บาท   57,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3514 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด ตามความต้องการ 05439/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท   24,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

3515 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,744.00 18,744.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 05420/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  18,744.-บาท   18,744.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

3516 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05415/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

3517 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,125.00 91,125.00 ตกลงราคา หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 05443/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,125.-บาท   91,125.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

3518 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,495.00 97,495.00 ตกลงราคา บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 05461/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,495.-บาท   97,495.-บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

3519 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05460/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท   20,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

3520 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05459/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  14,400.-บาท   14,400.-บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

3521 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,640.00 55,640.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05458/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  55,640.-บาท   55,640.-บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

3522 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 70,842.00 70,842.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05456/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  70,842.-บาท   70,842.-บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

3523 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05482/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3524 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05484/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3525 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,900.00 99,900.00 ตกลงราคา หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 05483/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท   99,900.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3526 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,900.00 42,900.00 ตกลงราคา บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 05483/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,900.-บาท   42,900.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3527 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,029.00 5,029.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05480/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,029.-บาท   5,029.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3528 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05485/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,448.-บาท   92,448.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3529 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05582/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3530 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05570/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3531 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,800.00 34,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05568/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,800.-บาท   34,800.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3532 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,700.00 93,700.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05581/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,700.-บาท  93,700.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3533 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,390.00 90,390.00 ตกลงราคา หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 05567/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,390.-บาท  90,390.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3534 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,750.00 15,750.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05648/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  15,750.-บาท   15,750.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3535 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,899.00 54,899.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05657/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  54,899.-บาท   54,899.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3536 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,950.00 96,950.00 ตกลงราคา บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 05660/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,950.-บาท   96,950.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3537 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,600.00 93,600.00 ตกลงราคา หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 05642/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท   93,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3538 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05637/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3539 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05641/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,990.-บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3540 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,750.00 15,750.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05686/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  15,750.-บาท   15,750.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

3541 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 05679/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,000.-บาท   12,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

3542 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05830/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

3543 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,700.00 95,700.00 ตกลงราคา หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 05677/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,700.-บาท   95,700.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

3544 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05715/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท   87,312.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3545 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05720/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,000.-บาท   36,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3546 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05727/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3547 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05724/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,000.-บาท   10,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3548 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,300.00 4,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05776/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,300.-บาท   4,300.-บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

3549 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 67,624.00 67,624.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05780/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,624.-บาท   67,624.-บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

3550 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,000.00 34,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิคอล เทคโนโลย่ี จ ากัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิคอล เทคโนโลย่ี จ ากัด ตามความต้องการ 05963/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,000.-บาท   34,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

3551 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,490.00 7,490.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05960/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,490.-บาท   7,490.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

3552 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,600.00 30,600.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05962/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,600.-บาท  30,600.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3553 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06051/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.-บาท  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

3554 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,250.00 40,250.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06056/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,250.-บาท   40,250.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

3555 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 06115/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,000.-บาท   6,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

3556 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,800.00 34,800.00 ตกลงราคา บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ตามความต้องการ 06152/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,800.-บาท   34,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

3557 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิคอล เทคโนโลย่ี จ ากัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิคอล เทคโนโลย่ี จ ากัด ตามความต้องการ 07536/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท   20,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

3558 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,000.00 39,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 06143/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  39,000.-บาท   39,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

3559 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06124/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  66,000.-บาท   66,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

3560 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06129/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

3561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,500.00 17,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06127/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  17,500.-บาท   17,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

3562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,905.00 97,905.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06140/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,905.-บาท   97,905.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/260

3563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,651.00 80,651.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 06226/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,651.-บาท   80,651.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

3564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,320.00 50,320.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06133/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  50,320.-บาท   50,320.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

3565 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,077.00 76,077.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06135/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  76,077.-บาท   76,077.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3566 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06142/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

3567 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 06207/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,000.-บาท  13,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

3568 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06224/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,000.-บาท  65,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

3569 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,286.00 53,286.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06222/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,286.-บาท  53,286.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

3570 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 06246/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  16,000.-บาท   16,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3571 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,010.00 33,010.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06243/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,010.-บาท   33,010.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3572 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,600.00 30,600.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06298/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,600.-บาท   30,600.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

3573 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06299/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

3574 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,766.00 26,766.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 06330/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,766.-บาท  26,766.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

3575 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,080.00 31,080.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06363/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,080.-บาท   31,080.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

3576 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 06358/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,000.-บาท   22,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

3577 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06361/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

3578 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,270.00 22,270.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06352/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,270.-บาท   22,270.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560
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3579 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06404/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

3580 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06412/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท   20,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

3581 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00 76,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06410/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  76,000.-บาท   76,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

3582 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,400.00 33,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06447/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,400.-บาท  33,400.-บาท ของผู้ใช้ 2/6/2560

3583 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06445/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/6/2560

3584 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,190.00 35,190.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06522/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,190.-บาท   35,190.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

3585 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06520/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  24,000.-บาท   24,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

3586 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,000.00 62,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06539/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  62,000.-บาท   62,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

3587 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,430.00 29,430.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06545/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,430.-บาท   29,430.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

3588 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,700.00 26,700.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06599/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,700.-บาท   26,700.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

3589 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,060.00 34,060.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06606/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,060.-บาท   34,060.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

3590 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,205.00 31,205.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06627/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,205.-บาท   31,205.-บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

3591 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,260.00 31,260.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06626/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,260.-บาท  31,260.-บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560
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3592 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,800.00 8,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06658/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,800.-บาท  8,800.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/560

3593 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,019.00 72,019.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06665/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,019.-บาท   72,019.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

3594 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,800.00 27,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06724/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,800.-บาท   27,800.-บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

3595 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06783/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,000.-บาท  32,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560

3596 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06787/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560

3597 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,780.00 30,780.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06781/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,780.-บาท  30,780.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560

3598 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,900.00 28,900.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06801/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,900.-บาท   28,900.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

3599 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,980.00 27,980.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06802/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,980.-บาท   27,980.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

3600 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,220.00 27,220.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06902/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,220.-บาท   27,220.-บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

3601 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,934.00 29,934.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08529/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,934.-บาท   29,934.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

3602 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 06816/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  45,000.-บาท   45,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

3603 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไบรท์ แอดวานซ เทค จ ากัด บริษัท ไบรท์ แอดวานซ เทค จ ากัด ตามความต้องการ 06813/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,000.-บาท   35,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

3604 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,600.00 22,600.00 ตกลงราคา บริษัท เอเทค เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอเทค เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06820/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,600.-บาท   22,600.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3605 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06810/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

3606 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,600.00 16,600.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06968/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,600.-บาท  16,600.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

3607 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 77,400.00 77,400.00 ตกลงราคา บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 06993/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,400.-บาท  77,400.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

3608 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,390.00 84,390.00 ตกลงราคา หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 07305/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,390.-บาท  84,390.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

3609 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,240.00 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06988/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,240.-บาท   34,240.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

3610 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 07049/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  61,000.-บาท   61,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

3611 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07044/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,500.-บาท   2,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

3612 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,100.00 29,100.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07028/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,100.-บาท   29,100.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

3613 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,900.00 21,900.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 07033/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,900.-บาท  21,900.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

3614 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,000.00 41,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07042/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  41,000.-บาท   41,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

3615 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,515.00 33,515.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07041/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,515.-บาท   33,515.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

3616 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,850.00 58,850.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07084/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  58,850.-บาท   58,850.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

3617 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,900.00 25,900.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 07082/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,900.-บาท   25,900.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3618 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07146/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

3619 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,900.00 53,900.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07088/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  53,900.-บาท   53,900.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

3620 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 07149/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

3621 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,830.00 30,830.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07151/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,830.-บาท   30,830.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

3622 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,999.00 99,999.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07148/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,999.-บาท   99,999.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

3623 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,300.00 24,300.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 07198/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,300.-บาท  24,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

3624 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,260.00 33,260.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07194/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,260.-บาท  33,260.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

3625 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,500.00 32,500.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 07191/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,500.-บาท   32,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

3626 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,800.00 34,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07196/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,800.-บาท   34,800.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

3627 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,900.00 8,900.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 07213/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,900.-บาท  8,900.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

3628 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,500.00 16,500.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07218/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  16,500.-บาท   16,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

3629 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,700.00 34,700.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07223/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,700.-บาท   34,700.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

3630 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,010.00 33,010.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07221/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,010.-บาท   33,010.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3631 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,850.00 47,850.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07356/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  47,850.-บาท   47,850.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

3632 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,300.00 4,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07355/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,300.-บาท   4,300.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

3633 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,880.00 29,880.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07373/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,880.-บาท  29,880.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

3634 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,700.00 56,700.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07372/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  56,700.-บาท   56,700.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2560

3635 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,700.00 26,700.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07389/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,700.-บาท   26,700.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2560

3636 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07397/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2560

3637 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,580.00 3,580.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07413/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,580.-บาท   3,580.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2560

3638 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,550.00 30,550.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07421/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,550.-บาท   30,550.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

3639 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,970.00 19,970.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07415/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  19,970.-บาท   19,970.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2560

3640 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07500/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

3641 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,660.00 8,660.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07513/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,660.-บาท   8,660.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

3642 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,800.00 25,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไบรท์ แอดวานซ เทค จ ากัด บริษัท ไบรท์ แอดวานซ เทค จ ากัด ตามความต้องการ 07528/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,800.-บาท  25,800.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

3643 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07502/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,400.-บาท  14,400.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3644 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07530/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

3645 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07532/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท  14,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

3646 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 07648/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  18,000.-บาท   18,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

3647 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,842.00 76,842.00 ตกลงราคา บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07650/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  18,000.-บาท   76,842.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

3648 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07649/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,420.-บาท   6,420.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

3649 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07742/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,420.-บาท   6,420.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2560

3650 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,980.00 27,980.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07934/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,980.-บาท   27,980.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

3651 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,100.00 28,100.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 07909/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,100.-บาท  28,100.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2560

3652 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,800.00 59,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08027/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  59,800.-บาท   59,800.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2560

3653 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,800.00 33,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08090/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,800.-บาท  33,800.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

3654 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,829.00 47,829.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 08266/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  47,829.-บาท   47,829.-บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

3655 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08276/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

3656 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,500.00 48,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08280/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,500.-บาท   48,500.-บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3657 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เฮลท์แคร์ (ปทท.) จ ากัด บริษัท โกลบอล เฮลท์แคร์ (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08357/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

3658 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 08282/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  18,000.-บาท   18,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

3659 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,700.00 34,700.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08343/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,700.-บาท   34,700.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

3660 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,070.00 88,070.00 ตกลงราคา บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 08352/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  88,070.-บาท   88,070.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

3661 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,900.00 8,900.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 08329/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,900.-บาท  8,900.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

3662 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,000.00 89,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08335/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,000.-บาท  89,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

3663 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เฮลท์แคร์ (ปทท.) จ ากัด บริษัท โกลบอล เฮลท์แคร์ (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08326/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  18,000.-บาท   18,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

3664 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เฮลท์แคร์ (ปทท.) จ ากัด บริษัท โกลบอล เฮลท์แคร์ (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08391/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  61,000.-บาท   61,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

3665 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,500.00 48,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08387/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,500.-บาท   48,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

3666 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08386/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,000.-บาท   32,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

3667 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 08389/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,000.-บาท   29,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

3668 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08393/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,000.-บาท   36,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

3669 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,450.00 37,450.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08429/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,450.-บาท   37,450.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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3670 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,600.00 30,600.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08428/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,600.-บาท   30,600.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

3671 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,400.00 22,400.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 08423/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,400.-บาท   22,400.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

3672 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,780.00 30,780.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08425/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,780.-บาท   30,780.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

3673 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 08459/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

3674 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,300.00 33,300.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08464/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,300.-บาท   33,300.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

3675 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,500.00 21,500.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 08461/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  21,500.-บาท   21,500.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

3676 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,800.00 27,800.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08518/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 27,800.-บาท  27,800.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

3677 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,400.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 08562/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 35,400.-บาท  35,400.-บาท ของผู้ใช้ 6/8/2560

3678 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08565/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,800.-บาท  8,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

3679 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,550.00 39,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08667/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  39,550.-บาท   39,550.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

3680 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,880.00 31,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08659/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,880.-บาท   31,880.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

3681 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,480.00 57,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08758/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  57,480.-บาท   57,480.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

3682 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,980.00 27,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00622/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,980.-บาท   27,980.-บาท ของผู้ใช้ 15/9/2560
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3683 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00623/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/9/2560

3684 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00655/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

3685 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,095.00 37,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00656/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,095.-บาท   37,095.-บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

3686 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00657/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,800.-บาท   34,800.-บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

3687 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00732/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,300.-บาท   4,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2560

3688 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00733/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2560

3689 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,904.00 74,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00734/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,904.-บาท   74,904.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2560

3690 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,600.00 62,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00735/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ  62,600.-บาท   62,600.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2560

3691 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,500.00 56,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00747/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  56,500.-บาท   56,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560

3692 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,681.00 63,681.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00767/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  63,681.-บาท   63,681.-บาท ของผู้ใช้ 25/9/2560

3693 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00748/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560

3694 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00810/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

3695 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,985.00 32,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00749/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,985.-บาท   32,985.-บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560
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3696 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,800.00 59,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06267/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  59,800.-บาท   59,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/9/2560

3697 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00750/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,000.-บาท   12,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560

3698 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,035.00 50,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06317/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  50,035.-บาท   50,035.-บาท ของผู้ใช้ 25/9/2560

3699 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00768/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,800.-บาท   27,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/9/2560

3700 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 00751/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  69,300.-บาท   69,300.-บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560

3701 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,380.00 50,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 06387/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  50,380.-บาท   50,380.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

3702 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00812/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  23,600.-บาท   23,600.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

3703 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00845/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/9/2560

3704 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00455/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,500.-บาท  26,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

3705 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00813/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,019.-บาท   72,019.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

3706 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00814/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

3707 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์ เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00846/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  14,000.-บาท   14,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/9/2560

3708 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,050.00 27,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00462/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,050.-บาท   27,050.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3709 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00459/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

3710 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00493/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,200.-บาท   29,200.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

3711 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,100.00 28,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00149/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,100.-บาท   28,100.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2560

3712 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,980.00 27,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00490/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,980.-บาท   27,980.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

3713 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00496/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

3714 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,985.00 20,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00150/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,985.-บาท   20,985.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2560

3715 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00185/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,200.-บาท   29,200.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2560

3716 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,709.00 30,709.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00396/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  30,709.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  30,709.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

3717 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,200.00 42,200.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03142/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  42,200.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3718 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00447/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

3719 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,300.00 22,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00337/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  22,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

3720 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,500.00 17,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00395/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  17,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

3721 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 00448/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  42,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3722 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,400.00 27,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00446/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  27,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  27,400.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/25659

3723 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,800.00 89,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01336/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  89,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  89,800.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

3724 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00471/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

3725 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 00470/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

3726 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00484/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2559

3727 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00469/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  10,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  10,800.-บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

3728 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,800.00 71,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01389/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  71,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  71,800.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

3729

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

ตามความต้องการ 00485/2560

จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2559

3730 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00536/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2559

3731 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,800.00 51,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01439/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

3732 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 00535/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2559

3733 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00 73,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00858/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  73,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  73,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

3734 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01531/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3735 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 00916/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

3736 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00915/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

3737 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01682/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3738 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01269/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

3739 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01295/2559
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

3740 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,400.00 95,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01720/2560
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

3741 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01152/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

3742 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,000.00 44,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01153/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 44,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 44,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

3743 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,000.00 68,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01815/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  68,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  68,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

3744 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01195/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

3745 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,000.00 19,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01194/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

3746 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,800.00 56,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01849/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,800.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

3747 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,600.00 11,600.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00859/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  11,600.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3748 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,432.00 63,432.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 00933/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,432.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,432.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2559

3749 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,595.00 26,595.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 00936/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,595.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  26,595.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2559

3750 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,800.00 81,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01865/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  81,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  81,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

3751 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00934/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2559

3752 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01338/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

3753 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01296/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

3754 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01387/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

3755 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01438/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

3756 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,478.00 62,478.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01532/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  62,478.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  62,478.-บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

3757 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ ก01681/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

3758 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01814/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

3759 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,625.00 52,625.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01719/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

3760 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 49,445.00 49,445.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01848/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  49,445.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  49,445.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3761 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,638.00 38,638.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01866/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

3762 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,638.00 38,638.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01945/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

3763 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,140.00 37,140.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 01994/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,140.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,140.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

3764 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02026/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

3765 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02089/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,630.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  9,630.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

3766 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,280.00 39,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02088/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

3767 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02087/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

3768 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02144/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  64,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  64,200.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

3769 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02143/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

3770 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02142/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

3771 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,033.00 37,033.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02195/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,033.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,033.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

3772 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01683/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

3773 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02199/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3774 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,427.60 11,427.60 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02196/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,427.60 บาท ราคาท่ีเสนอได้  11,427.60 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

3775 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69,000.00 69,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01337/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  69,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  69,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559

3776 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,528.00 78,528.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02226/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  78,528.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  78,528.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

3777 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01386/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

3778 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01440/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

3779 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01530/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  74,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

3780 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,940.00 44,940.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02254/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  44,940.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  44,940.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

3781 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,313.00 43,313.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02253/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,313.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  43,313.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

3782 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02298/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

3783 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02299/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

3784 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02369/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

3785 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02374/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

3786 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01864/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  61,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  61,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3787 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,638.00 38,638.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02406/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

3788 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02409/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

3789 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01847/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

3790 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01944/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

3791 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02761/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3792 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01813/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  78,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  78,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

3793 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,970.00 56,970.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02770/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,970.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,970.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3794 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01996/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

3795 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,460.00 64,460.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02818/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  64,460.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  64,460.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

3796 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,000.00 71,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02028/2559
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  71,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  71,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

3797 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,189.00 45,189.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02861/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,189.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,189.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3798 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02086/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

3799 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02819/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560
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3800 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02145/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

3801 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,639.00 46,639.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02859/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,639.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  46,639.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3802 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02198/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

3803 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,280.00 41,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02902/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3804 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,177.00 16,177.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02224/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  16,177.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  16,177.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

3805 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02225/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  97,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

3806 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,000.00 94,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02255/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

3807 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,000.00 58,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02297/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  58,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  58,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

3808 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,638.00 38,638.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02901/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3809 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02370/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  1,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

3810 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,040.00 25,040.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02952/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,040.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,040.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3811 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01943/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

3812 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02951/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560
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3813 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02949/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3814 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02948/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3815 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02408/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

3816 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03044/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3817 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02763/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  26,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3818 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02296/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

3819 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03097/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3820 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03094/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3821 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02817/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

3822 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02405/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

3823 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02947/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,260.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  19,260.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3824 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,060.00 12,060.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03050/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,060.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  12,060.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3825 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03042/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3826 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02407/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

3827 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02141/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

3828 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,230.00 45,230.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 02995/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,230.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,230.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

3829 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,280.00 41,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03040/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3830 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02262/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  10,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  10,800.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

3831 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02257/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  1,800.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

3832 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02258/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

3833 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02371/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

3834 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02372/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

3835 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02762/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3836 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02765/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3837 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,300.00 36,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03611/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  36,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

3838 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,300.00 36,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02373/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  36,300.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

3839 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02864/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3840 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02863/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3841 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,400.00 95,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02767/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

3842 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,800.00 68,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02820/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  68,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  68,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

3843 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02862/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

3844 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02926/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3845 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,800.00 51,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02954/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3846 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,600.00 40,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02953/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3847 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,000.00 68,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02994/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  68,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  68,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

3848 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,400.00 95,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03043/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

3849 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,600.00 40,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03095/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3850 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03096/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560

3851 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03140/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3852 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,952.00 35,952.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 02956/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,952.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,952.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3853 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,952.00 35,952.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 02920/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,952.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,952.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3854 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,280.00 39,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03137/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3855 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,280.00 39,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 03139/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3856 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,500.00 24,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03865/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

3857 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,300.00 14,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03864/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  14,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  14,300.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

3858 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03141/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  10,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  10,800.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

3859 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,000.00 43,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02925/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  43,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3860 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02923/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

3861 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02955/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560

3862

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

ตามความต้องการ 03278/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

3863

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,280.00 39,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

ตามความต้องการ 03276/2560

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  39,280.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3864 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,500.00 75,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03279/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,500.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560

3865

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,999.00 99,999.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

ตามความต้องการ 03610/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,999.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,999.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

3866

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

ตามความต้องการ 03897/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

3867

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,150.00 54,150.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

ตามความต้องการ 03900/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  54,150.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  54,150.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

3868

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย)  จ ากัด

ตามความต้องการ 03902/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

3869 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,595.00 26,595.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 03612/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,595.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  26,595.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

3870

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 03891/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

3871

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,852.00 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 03890/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,852.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  3,852.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

3872

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 03899/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

3873 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,400.00 24,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04243/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

3874 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04414/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

3875

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,852.00 3,852.00 ตกลงราคา บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์เซอร์จิคัลอิควิปเม้นท์
(ประเทศไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 04248/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,852.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  3,852.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

3876 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,400.00 24,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04247/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

3877 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04246/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

3878 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,970.00 24,970.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04245/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,970.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,970.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

3879 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,800.00 84,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04412/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  84,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  84,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

3880

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,135.00 84,135.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 04327/2560

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  84,135.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  84,135.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

3881 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,800.00 79,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04499/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

3882 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,600.00 96,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04569/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,600.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

3883 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,000.00 83,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04651/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  83,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

3884 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,400.00 95,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04722/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

3885 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04244/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  87,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  87,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3886 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,600.00 40,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04946/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

3887 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,000.00 85,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04410/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

3888 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04325/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

3889 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04326/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

3890 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04973/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

3891 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 77,000.00 77,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04498/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  77,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  77,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

3892 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04564/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  61,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  61,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

3893 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,600.00 40,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04945/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

3894 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,800.00 46,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05031/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  46,800.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

3895 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04645/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

3896 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00 76,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04721/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  76,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  76,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

3897 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04943/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

3898 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,000.00 57,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04972/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  57,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  57,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3899 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05034/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  62,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  62,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/5/2560

3900 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05078/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

3901 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04408/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

3902 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05198/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3903 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05076/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

3904 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04720/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

3905 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05201/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3906 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05033/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

3907 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05396/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3908 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04944/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

3909 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,600.00 40,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05496/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3910 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05081/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

3911 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05600/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3912 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05074/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

3913 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05652/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3914 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05202/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3915 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05699/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,200.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

3916 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05203/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3917 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,600.00 73,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05749/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  73,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  73,600.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3918

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05341/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

3919 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,800.00 51,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05344/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

3920

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05397/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3921 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,400.00 57,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05866/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  57,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  57,400.-บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

3922 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,400.00 85,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05940/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

3923

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05398/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3924 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05979/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

3925 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06032/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

3926

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05197/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3927

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05192/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3928 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,400.00 85,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06084/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

3929 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,400.00 24,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06130/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

3930

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05193/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3931

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05195/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3932

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05196/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

3933 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05403/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

3934

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 05399/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3935 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,360.00 51,360.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05491/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,360.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,360.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3936 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05402/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3937 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05400/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

3938 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05490/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3939 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05597/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3940 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,243.00 5,243.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05492/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,243.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  5,243.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3941 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,313.00 41,313.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05654/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3942 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05494/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3943 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05598/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3944 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05503/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3945 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,797.00 1,797.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05507/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,797.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  1,797.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

3946 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05656/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,100.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  32,100.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3947 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05599/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,470.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  22,470.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3948 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06341/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

3949 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,400.00 30,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05596/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  30,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  30,400.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3950 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05584/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3951 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,580.00 78,580.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05697/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  78,580.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  78,580.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

3952 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06293/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3953 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,400.00 20,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05343/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  20,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  20,400.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

3954 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05338/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

3955 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,200.00 18,200.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05601/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  18,200.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3956 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06233/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

3957 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05653/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3958 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,700.00 23,700.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05595/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  23,700.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  23,700.-บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

3959 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05655/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3960 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,999.00 99,999.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06230/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,999.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,999.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

3961 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06383/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

3962 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,000.00 71,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05696/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  71,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  71,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

3963 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06425/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

3964 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05651/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

3965 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05746/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3966 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06526/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

3967 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,480.00 46,480.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05747/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,480.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  46,480.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3968 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05743/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

3969 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,490.00 64,490.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05865/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  64,490.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  64,490.-บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

3970 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06562/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

3971 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05070/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

3972 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05863/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

3973 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,440.00 48,440.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05939/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,440.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,440.-บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

3974 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06616/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

3975 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05978/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

3976 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,200.00 94,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06652/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,200.-บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

3977 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,800.00 51,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06688/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

3978 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,510.00 20,510.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06292/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  20,510.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  20,510.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3979 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06732/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

3980 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,815.00 11,815.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06281/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,815.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  11,815.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3981 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06784/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560

3982 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06279/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3983 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,000.00 83,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06825/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  83,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

3984 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,500.00 88,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06291/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  88,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3985 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06863/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

3986 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06990/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

3987 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07067/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

3988 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07123/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

3989 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06289/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3990 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,800.00 51,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07192/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

3991 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,450.00 29,450.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06288/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3992 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,800.00 56,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07260/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,800.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

3993 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,600.00 12,600.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06786/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  12,600.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560

3994 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 49,500.00 49,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06339/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  49,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  49,500.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

3995 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,400.00 95,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07304/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

3996 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,900.00 27,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06528/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  27,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  27,900.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

3997 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,800.00 24,800.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06283/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,800.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

3998 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,800.00 51,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07323/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

3999 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06282/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  7,600.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

4000 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,000.00 19,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06340/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

4001 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,400.00 24,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07190/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

4002 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,800.00 26,800.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06525/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  26,800.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

4003 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06426/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

4004 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07349/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

4005 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06524/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

4006 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07403/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2560

4007 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06167/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

4008 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06165/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

4009 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,800.00 79,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06166/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,800.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

4010 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06168/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  88,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/5/2560

4011 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06085/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4012 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,900.00 5,900.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06087/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  5,900.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4013 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06086/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,840.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  12,840.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4014 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06030/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  88,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

4015 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06029/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  84,958.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  84,958.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

4016 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06561/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

4017 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06650/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4018 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07506/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

4019 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,500.00 73,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06615/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  73,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  73,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

4020

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,500.00 39,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

ตามความต้องการ 06733/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  39,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  39,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

4021 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,800.00 51,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07551/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

4022 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06651/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4023 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07598/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

4024 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07261/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

4025 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,500.00 94,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06687/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

4026

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 06991/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4027 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,800.00 84,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07638/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  84,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  84,800.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

4028 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,450.00 29,450.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06995/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4029 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07659/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4030 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,250.00 23,250.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06999/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  23,250.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  23,250.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4031 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07002/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4032

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 07003/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4033 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07746/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2560

4034

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 07007/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4035 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,800.00 56,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07788/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,800.-บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

4036 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07004/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4037 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07823/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560

4038 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,400.00 90,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07980/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4039 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,400.00 57,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08040/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  57,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  57,400.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2560

4040 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,800.00 46,800.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08137/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  46,800.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4041 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,638.00 38,638.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07189/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,638.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

4042 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,313.00 41,313.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08040/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2560

4043 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,410.00 48,410.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07549/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,410.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

4044 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,700.00 23,700.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 07121/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  23,700.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  23,700.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4045 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,313.00 41,313.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07124/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4046 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,195.00 22,195.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด บริษัท เมดิคอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 07122/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,195.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  22,195.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4047 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07120/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4048 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07119/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4049 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,800.00 91,800.00 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส จ ากัด บริษัท โอลิมปัส จ ากัด ตามความต้องการ 08136/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  91,800.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4050 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08126/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4051 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) จ ากัด ตามความต้องการ 07748/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2560

4052 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,800.00 85,800.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) จ ากัด ตามความต้องการ 07644/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,800.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4053 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07642/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4054 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07981/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4055 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,500.00 56,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08039/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,500.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2560

4056 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07973/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  21,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  21,400.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4057 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07972/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4058 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07646/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4059 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,500.01 8,500.01 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08128/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,500.01บาท ราคาท่ีเสนอได้  8,500.01บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4060 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08135/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4061 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08138/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4062 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08139/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4063 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 08130/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4064 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 07917/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  12,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4065 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,020.00 34,020.00 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 08134/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  34,020.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  34,020.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4066 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 07974/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4067

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,900.00 33,900.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

ตามความต้องการ 07552/2560

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  33,900.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

4068

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

ตามความต้องการ 07600/2560

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

4069

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,700.00 17,700.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

ตามความต้องการ 07601/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,700.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  17,700.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

4070

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,300.00 44,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

ตามความต้องการ 07599/2560

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  44,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  44,300.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

4071

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

ตามความต้องการ 07663/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  5,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

4072 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 07553/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

4073 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 07826/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4074 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07661/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

4075 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 07641/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4076 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,860.00 95,860.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08238/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,860.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,860.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

4077 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08548/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4078 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08241/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

4079 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 08239/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

4080 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกทิงเก(ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 08237/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  55,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  55,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

4081 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08589/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4082 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,313.00 41,313.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08545/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,313.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4083 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08546/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4084 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08547/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4085 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,450.00 29,450.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08597/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4086 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,500.00 17,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08588/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  17,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4087 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08587/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4088 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,500.00 24,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08586/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4089 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08550/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4090 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 08688/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

4091 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 08488/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4092 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08492/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4093 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,835.00 98,835.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08585/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,835.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,835.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4094 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,750.00 26,750.00 ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08236/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,750.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  26,750.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

4095 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08490/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,600.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4096 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08496/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4097 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08584/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  50,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4098 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08690/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  97,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

4099 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,735.00 60,735.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 08687/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,735.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  60,735.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

4100 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 08689/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

4101

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,532.00 86,532.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 08756/2560

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  86,532.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  86,532.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4102

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ตามความต้องการ 08684/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

4103

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ตามความต้องการ 08583/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

4104

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

ตามความต้องการ 08691/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,370.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  97,370.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

4105

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 
จ ากัด

ตามความต้องการ 00865/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/9/2560

4106

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,280.00 41,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 00406/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

4107

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,280.00 41,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 00405/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4108 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,400.00 80,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00402/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  80,400.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4109

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,280.00 41,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 00404/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4110 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,900.00 27,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00408/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  27,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  27,900.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4111

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 00407/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4112 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00400/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4113 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,400.00 24,400.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00401/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4114 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00469/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4115 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00737/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  97,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

4116 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,559.20 85,559.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00390/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,559.20 บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,559.20 บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4117 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00470/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4118 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00398/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4119 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 ตกลงราคา บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00399/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4120 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00471/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4121 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00840/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 27/9/2560

4122 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) ตามความต้องการ 00739/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560
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4123 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00859/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 28/9/2560

4124 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00731/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

4125 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00472/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4126 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00838/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/9/2560

4127 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,553.38 82,553.38 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00866/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  82,553.38 บาท ราคาท่ีเสนอได้  82,553.38 บาท ของผู้ใช้ 28/9/2560

4128 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,100.00 62,100.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00839/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  62,100.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  62,100.-บาท ของผู้ใช้ 27/9/2560

4129 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00476/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4130 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00473/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4131 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00862/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/9/2560

4132 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00860/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/9/2560

4133 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00738/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

4134 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,600.00 99,600.00 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส จ ากัด บริษัท โอลิมปัส จ ากัด ตามความต้องการ 00456/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,600.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4135 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,600.00 81,600.00 ตกลงราคา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จ ากัด ตามความต้องการ 00565/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  81,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  81,600.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560
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4136 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส จ ากัด บริษัท โอลิมปัส จ ากัด ตามความต้องการ 00457/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4137 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส จ ากัด บริษัท โอลิมปัส จ ากัด ตามความต้องการ 00072/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2560

4138 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,870.00 43,870.00 ตกลงราคา บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00458/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,870.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  43,870.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4139 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด(มหาชน) ตามความต้องการ 00460/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4140 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,835.00 98,835.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00461/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,835.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,835.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4141 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00463/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4142 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,000.00 43,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00567/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  43,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4143 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,500.00 61,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00817/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  61,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  61,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

4144 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00841/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/9/2560

4145 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00863/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/9/2560

4146 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,450.00 29,450.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00575/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  29,450.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4147 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00568/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4148 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00569/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560
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4149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,350.00 26,350.00 ตกลงราคา บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00570/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,350.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  26,350.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4150 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00689/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  61,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  61,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4151 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด บริษัท ซิมเจนส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00566/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  28,890.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00668/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4153 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00 76,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 00395/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  76,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  76,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4154 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00397/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4155 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,000.00 85,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00033/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2560

4156 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00687/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4157 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00692/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4158 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00690/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4159 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00707/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

4160 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00638/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4161 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00639/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

4162 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00641/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4163 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 ตกลงราคา บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00465/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2560

4164 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,250.00 88,250.00 ตกลงราคา บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00701/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,250.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  88,250.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

4165 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00706/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

4166 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 00705/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

4167 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00396/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  36,500.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

4168 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00074/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2560

4169 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,500.00 92,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00073/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  92,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  92,500.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2560

4170 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,400.00 94,400.00 ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00861/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,400.-บาท ของผู้ใช้ 28/9/2560

4171 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00034/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2560

4172 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 ตกลงราคา บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00035/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2560

4173 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,039.50   64,039.50    ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00459/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,039.50.- บำท  64,039.50.- บำท ของผู้ใช้ 21/10/2559

4174 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,026.00   34,026.00    ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00065/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,026.- บำท  34,026.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559
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4175 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,900.00   27,900.00    ตกลงราคา บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00044/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 27,900.- บำท  27,900.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

4176 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,500.00   53,500.00    ตกลงราคา บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00088/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 53,500.- บำท 53,500.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

4177 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,331.95   91,331.95    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00039/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,331.95.- บำท 91,331.95.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

4178 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,193.97   71,193.97    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00086/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 71,193.97.- บำท 71,193.97.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

4179 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,612.00   89,612.00    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00353/2560
จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 89,612.- บำท  89,612.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4180 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,263.94   92,263.90    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00165/2560
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,263.90.- บำท 92,263.90.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2559

4181 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,432.00   87,432.00    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00198/2560
จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,432.- บำท 87,432.- บำท ของผู้ใช้ 11/10/2559

4182 MP01700Electrostatic Filter CareStar 98,000.00   98,000.00    ตกลงราคา
บริษัท เดรเกอร์เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด
บริษัท เดรเกอร์เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00045/2560
จ านวน 2,800 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท  98,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

4183 CG8+ each cartridge 87,000.00   87,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 00046/2560
จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 87,000.- บำท  87,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559

4184 EDWARDS-AVA 3 XI MUTIMED CATHETER 44,000.00   44,000.00    ตกลงราคา
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00048/2560
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จ านวน 20 Set รำคำท่ีเสนอ 44,000.- บำท  44,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559
4185 HAWKINS III 20C X 10 CM 48,000.00   48,000.00    ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00040/2560

จ านวน 40 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 48,000.- บำท  48,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559
4186 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,250.50   93,250.50    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00051/2560

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 93,250.50.- บำท  93,250.50.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559
4187 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,252.15   61,252.15    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00087/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 61,252.15.- บำท 61,252.15.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559
4188 ถุงมือส าหรับตู้เตรียมยาเคมีบ าบัด เบอร์ 8 14,980.00   14,980.00    ตกลงราคา บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00042/2560

จ านวน 2 คู่ รำคำท่ีเสนอ 14,980.- บำท  14,980.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559
4189 CellPrep Plus LBC Non-Gyne 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00041/2560

จ านวน 200 ชุด รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559
4190 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,523.00     9,523.00      ตกลงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00100/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,523.- บำท  9,523.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559
4191 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,500.00   24,500.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ากัด ตามความต้องการ 00102/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,500.- บำท  24,500.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559
4192 MOUNTING MEDIUM 2 X 470 ML 10,700.00   10,700.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00103/2560

จ านวน 2 Pack รำคำท่ีเสนอ 10,700.- บำท 10,700.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559
4193 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,800.00     6,800.00      ตกลงราคา บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 00137/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,800.- บำท 6,800.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559
4194 ONE-PIECE RIGID SPOUT,EXACTA 1 BAG 14,000.00   14,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00325/2560

จ านวน 5 โหล รำคำท่ีเสนอ 14,000.- บำท  14,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
4195 COPE LOOP MULTI PURPOSE 10,140.00   10,140.00    ตกลงราคา บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด ตามความต้องการ 00326/2560

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 10,140.- บำท 10,140.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
4196 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00     3,210.00      ตกลงราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00328/2560

จ านวน 50 Kg. รำคำท่ีเสนอ 3,210.- บำท 3,210.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
4197 CellPrep Plus LBC Non-Gyne 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00329/2560

จ านวน 200 ชุด รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
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4198 ขวดยาหม่อง ขยาด 60 กรัม ฝาทอง 25,987.50   25,987.50    ตกลงราคา ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ 00332/2560
จ านวน 6,930 ใบ รำคำท่ีเสนอ 25,987.50.- บำท  25,987.50.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4199 สารเภสัชรังสี F-18 FDG (5 mCi) 5,000.00     5,000.00      ตกลงราคา ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ตามความต้องการ 00347/2560
จ านวน 1 คน รำคำท่ีเสนอ 5,000.- บำท 5,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4200 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,660.00   40,660.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00412/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,660.- บำท 40,660.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2559

4201 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 58,000.00   58,000.00    ตกลงราคา บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00357/2560
จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 58,000.- บำท  58,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4202 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,200.00   13,200.00    ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 00359/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,200.- บำท  13,200.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4203 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,000.00   15,000.00    ตกลงราคา บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00356/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4204 Wooden slides box 100 , 10's 10,593.00   10,593.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ ตามความต้องการ 00362/2560
จ านวน 3 pkg รำคำท่ีเสนอ 10,593.- บำท  10,593.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4205 Microcentrifuge 1.5 ml 3,745.00     3,745.00      ตกลงราคา บริษัท รัชมอร์ พริริช่ัน จ ากัด บริษัท รัชมอร์ พริริช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00388/2560
จ านวน 5 bag รำคำท่ีเสนอ 3,745.- บำท 3,745.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2559

4206 ผ้าคลุมเตียง ขนาด 100 x 200 ซม. สีฟ้า 35,000.00   35,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00383/2560

จ านวน 1,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท 35,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2559

4207 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 92,448.00   92,448.00    ตกลงราคา บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00528/2560

จ านวน 36 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 92,448.- บำท 92,448.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4208 Lampada 12 volt 100 watts GZ6, 35EFP 4,500.00     4,500.00      ตกลงราคา บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00527/2560

จ านวน 5 หลอด รำคำท่ีเสนอ 4,500.- บำท 4,500.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4209 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,973.00   46,973.00    ตกลงราคา บริษัท ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด บริษัท ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00526/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 46,973.- บำท 46,973.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4210 Pax-5 (SP34),1ml.Concentrate 40,000.00   40,000.00    ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 00525/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 ea รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4211 Standard Mixture Gas 42,800.00   42,800.00    ตกลงราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00523/2560

จ านวน 2 Cyl รำคำท่ีเสนอ 42,800.- บำท 42,800.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4212 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,610.00   98,610.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 00521/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,610.- บำท 98,610.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4213 Hb201 Microcuvette 80,000.00   80,000.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00520/2560

จ านวน 4,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 80,000.- บำท  80,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4214 CG8+each cartridge 85,500.00   85,500.00    ตกลงราคา บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00519/2560

จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,500.- บำท 85,500.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4215 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,356.00   54,356.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00518/2560

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,356.- บำท 54,356.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4216 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,838.31   13,838.31    ตกลงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00533/2560

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,838.31.- บำท 13,838.31.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559
4217 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,170.80   11,170.80    ตกลงราคา บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00589/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,170.80.- บำท 11,170.80.- บำท ของผู้ใช้ 28/10/2559
4218 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,350.96   44,350.96    ตกลงราคา บริษัท พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด ตามความต้องการ 00606/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 44,350.96.- บำท 44,350.96.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

4219 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,880.00   92,880.00    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00605/2560
จ านวน 14 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,880.- บำท 92,880.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

4220 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,800.00   42,800.00    ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00604/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,800.- บำท 42,800.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

4221 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,298.00   44,298.00    ตกลงราคา บริษัท จรัสโรจ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท จรัสโรจ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00638/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 44,298.- บำท 44,298.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2559

4222 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,714.07   81,714.07    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00649/2560
จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,714.07.- บำท 81,714.07.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4223 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,252.17   89,252.17    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00689/2560
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,252.17.- บำท  98,252.17.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

4224 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,396.02   94,396.02    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00783/2560
จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 74,396.02.- บำท 74,396.02.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

4225 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,260.01   99,260.01    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00827/2560
จ านวน 11 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,260.01.- บำท 99,260.01.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2559

4226
DCIP Test (Dichlorophenol indolphenol 
test) 13,432.00   13,432.00    ตกลงราคา

บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00685/2560

จ านวน 584 Test รำคำท่ีเสนอ 13,432.- บำท 13,432.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559
4227 ไนโตรเจนเหลว 1,284.00     1,284.00      ตกลงราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00686/2560

จ านวน 20 Kg. รำคำท่ีเสนอ 1,284.- บำท  1,284.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559
4228 DCIP Test (Dichlorophenol indolphenol test) 15,410.00   15,410.00    ตกลงราคา บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00688/2560

จ านวน 670 Test รำคำท่ีเสนอ 15,410.- บำท 15,410.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559
4229 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,795.00   79,795.00    ตกลงราคา บริษัท กรณ์และไกร จ ากัด บริษัท กรณ์และไกร จ ากัด ตามความต้องการ 00698/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,795.- บำท 79,795.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559
4230 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,013.00   17,013.00    ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00710/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,013.- บำท 17,013.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559
4231 COPE LOOP MULTI PURPOSE 13,520.00   13,520.00    ตกลงราคา บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด ตามความต้องการ 00708/2560

จ านวน 4 เส้น รำคำท่ีเสนอ 13,520.- บำท  13,520.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559
4232 Micro Slide Glass 26,400.00   26,400.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญซัน ไซแอนซ์ อิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนสามัญซัน ไซแอนซ์ อิมปอร์ต ตามความต้องการ 00711/2560

จ านวน 24 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26,400.- บำท 26,400.- บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559
4233 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,175.00   98,175.00    ตกลงราคา บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 00765/2560

จ านวน 11 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,175.- บำท 98,175.- บำท ของผู้ใช้ 4/11/2559
4234 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,162.00   24,162.00    ตกลงราคา บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 00793/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,162.- บำท  24,162.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559
4235 แกลลอนเหล่ียม ขนาด 1 ลิตร (ฝาน้ าเงิน) 38,520.00   38,520.00    ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00791/2560

จ านวน 3,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 38,520.- บำท 38,520.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559
4236 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,000.00   21,000.00    ตกลงราคา ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ 00790/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,000.- บำท 21,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559
4237 DCIP Test (Dichlorophenol indolphenol test) 15,295.00   15,295.00    ตกลงราคา บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00788/2560

จ านวน 665 Test รำคำท่ีเสนอ 15,295.- บำท 15,295.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559
4238 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,742.00   32,742.00    ตกลงราคา บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00785/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,742.- บำท 32,742.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559
4239 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,310.00   35,310.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทคเคมีคอล ตามความต้องการ 00828/2560

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 35,3510.- บำท 35,3510.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2559
4240 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,042.00   22,042.00    ตกลงราคา ร้านเอส อาร์ เอส ร้านเอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 00863/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,042.- บำท 22,042.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2559
4241 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,000.00   36,000.00    ตกลงราคา นายอธิ เจริญทรัพย์ นายอธิ เจริญทรัพย์ ตามความต้องการ 00878/2560

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2559
4242 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,600.00     9,600.00      ตกลงราคา บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 00877/2560

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,600.- บำท  9,600.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2559
4243 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,247.00     2,247.00      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00955/2560

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,247.- บำท 2,247.- บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559

4244 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,210.00     3,210.00      ตกลงราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00962/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,210.- บำท 3,210.- บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559

4245 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,210.00   99,210.00    ตกลงราคา บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 00982/2560
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,210.- บำท 99,210.- บำท ของผู้ใช้ 14/112559

4246 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,212.00   55,212.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00983/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 55,212.- บำท 55,212.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2560

4247 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,000.00   15,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00985/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559
4248 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,865.00   20,865.00    ตกลงราคา บริษัท ไบโอเมด จ ากัด บริษัท ไบโอเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00980/2560

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,865.- บำท  20,865.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559
4249 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,734.70   99,734.70    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00970/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,734.70 บำท 99,734.70 บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559
4250 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,434.65   98,434.65    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01070/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,434.65 บำท 98,434.65 บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559
4251 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01071/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท 64,200.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559
4252 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,629.90   92,629.90    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00978/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,629.90 บำท 92,629.90 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559
4253 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,490.00     7,490.00      ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01072/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,490.- บำท 7,490.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559
4254 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 44,000.00   44,000.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ตามความต้องการ 01117/2560

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 44,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 44,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

4255
DCIP Test (Dichlorophenol indolphenol 
test) 13,639.00   13,639.00    ตกลงราคา

บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 01164/2560

จ านวน 593 Test รำคำท่ีเสนอ 13,639.- บำท 13,639.- บำท ของผู้ใช้ 18/11/2559

4256 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,904.11   94,904.11    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01222/2560

จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,904.11 บำท 94,904.11 บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

4257 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,920.09   99,920.09    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01223/2560
จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,920.09 บำท 99,920.09 บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

4258 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,490.00     7,490.00      ตกลงราคา บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01370/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,490.- บำท รำคำท่ีเสนอ 7,490.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4259 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,701.00   36,701.00    ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 01369/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,701.- บำท 36,701.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4260 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,600.00     1,600.00      ตกลงราคา ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ 01366/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,600.- บำท  1,600.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4261 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,000.00   15,000.00    ตกลงราคา บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด บริษ ท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01361/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4262 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,000.00   54,000.00    ตกลงราคา บริษัท เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01357/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,000.- บำท  54,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4263 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,500.00   58,500.00    ตกลงราคา บริษัท ปัญญาฤกษ์ จ ากัด บริษัท ปัญญาฤกษ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01356/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 58,500.- บำท 58,500.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4264 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,469.10   20,469.10    ตกลงราคา บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01355/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,469.10 บำท  20,469.10 บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4265 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,045.00   39,045.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 01353/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,045.- บำท รำคำท่ีเสนอ 39,045.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4266 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,715.60     9,715.60      ตกลงราคา บริษัท ณัฐกันย์ เคมีคอล จ ากัด บริษัท ณัฐกันย์ เคมีคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01406/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,715.60 บำท  9,715.60 บำท ของผู้ใช้ 29/11/2559

4267 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,999.98   37,999.98    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01411/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,999.98 บำท 39,999.98 บำท ของผู้ใช้ 29/11/2559

4268 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01409/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2559

4269 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,235.45   12,235.45    ตกลงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01403/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,235.45 บำท 12,235.45 บำท ของผู้ใช้ 29/11/2559

4270 Mic Monitor (แบบต้ังโต๊ะ) 3,000.00     3,000.00      ตกลงราคา บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01548/2560
จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 3,000.- บำท 3,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4271 Laser Flex 5.5 mm 42,800.00   42,800.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01871/2560
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 42,800.- บำท 42,800.- บำท ของผู้ใช้ 16/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4272 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,904.00   71,904.00    ตกลงราคา บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01926/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 71,904.- บำท  71,904.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559

4273 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,782.00     2,782.00      ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01831/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,782.- บำท  2,782.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2559

4274 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,875.00   24,875.00    ตกลงราคา บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ตามความต้องการ 01547/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,875.- บำท 24,875.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4275 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,500.00   53,500.00    ตกลงราคา บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 01552/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 53,500.- บำท  53,500.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4276 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,840.00   99,840.00    ตกลงราคา บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด บริษัท ออโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01542/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,840.- บำท 99,840.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4277 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,916.00   55,961.00    ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 01543/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 55,961.- บำท 55,961.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4278 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,670.00   86,670.00    ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 01544/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,670.- บำท 86,670.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4279 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 77,147.00   77,147.00    ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 01569/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,147.- บำท 77,147.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2559

4280 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,550.50   82,550.50    ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 01570/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 82,550.50 82,550.50 ของผู้ใช้ 7/12/2559

4281 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 95,845.25   95,845.25    ตกลงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 01568/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,845.25.- บำท 95,845.25.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2559

4282 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,090.00   93,090.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01550/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 93,090.- บำท  93,090.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4283 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 71,904.00   71,904.00    ตกลงราคา บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01924/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 71,904.- บำท 71,904.- บำท ของผู้ใช้ 21/12/2559

4284 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,300.00     5,300.00      ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01655/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,300.- บำท 5,300.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4285 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 69,496.50   69,496.50    ตกลงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01653/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,496.50.- บำท 69,496.50.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4286 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,500.00   31,500.00    ตกลงราคา บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ากัด ตามความต้องการ 01723/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 31,500.- บำท 31,500.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559

4287 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,974.00   10,974.00    ตกลงราคา บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ากัด บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ากัด ตามความต้องการ 01644/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,974.- บำท 10,974.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4288 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00   60,000.00    ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01642/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4289 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,340.00   66,340.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01637/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,340.- บำท 66,340.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4290 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,700.00   10,700.00    ตกลงราคา บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01641/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,700.- บำท  10,700.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4291 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,960.00   21,960.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01632/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,960.- บำท 21,960.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4292 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 21,400.00   21,400.00    ตกลงราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01688/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,400.- บำท  21,400.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559

4293 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,440.12   85,440.12    ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด ตามความต้องการ 01689/2560
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,440.12 บำท 85,440.12 บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559

4294 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,326.28   97,326.28    ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด ตามความต้องการ 01690/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,326.28 บำท  97,326.28 บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559

4295 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,750.00   24,750.00    ตกลงราคา บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01693/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,750.- บำท  24,750.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559

4296 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,170.00   33,170.00    ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ท เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ท เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01698/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 33,170.- บำท  33,170.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559

4297 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,400.00     6,400.00      ตกลงราคา บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01700/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,400.- บำท  6,400.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4298 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,000.00   22,000.00    ตกลงราคา บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01701/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,000.- บำท  22,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/12/2559

4299 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,346.00     8,346.00      ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01838/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,346.- บำท  8,346.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2559

4300 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00   99,000.00    ตกลงราคา
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01829/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2559

4301 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 83,460.00   83,460.00    ตกลงราคา
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01830/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 83,460.- บำท 83,460.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2559

4302 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,000.00   78,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 01842/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,000.- บำท  78,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2559

4303 DCIP Test (Dichlorophenol indolphenol test) 12,949.00   12,949.00    ตกลงราคา
บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส 

จ ากัด
บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี 

เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 01930/2560

จ านวน 563 test รำคำท่ีเสนอ 12,949.- บำท 12,949.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559
4304 Micro EDTA tube 0.5 ml. 1000/pk 38,000.00   38,000.00    ตกลงราคา บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 01932/2560

จ านวน 10 pack รำคำท่ีเสนอ 39,000.- บำท  39,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559

4305 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,648.00   22,684.00    ตกลงราคา บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01929/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,684.- บำท 22,684.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559

4306 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,210.00     3,210.00      ตกลงราคา บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01927/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,210.- บำท 3,210.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559

4307 บอลลูนเจ็คเตอร์ 300 โฟลซีเลคเตอร์ 3.0ม. 5.0 84,000.00   84,000.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01913/2560
จ านวน 60 set รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559

4308 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00   30,000.00    ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01912/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท 30,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559
4309 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 67,567.50   67,567.50    ตกลงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ 01948/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,567.50 บำท 67,567.50 บำท ของผู้ใช้ 21/12/2559
4310 แก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ จ านวน 30 ท่อ 77,040.00   77,040.00    ตกลงราคา บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02012/2560

รำคำท่ีเสนอ 77,040.- บำท 77,040.- บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4311 เบาะรองน่ัง จ านวน 10 อัน 5,500.00     5,500.00      ตกลงราคา บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากัด บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากัด ตามความต้องการ 01917/2560

รำคำท่ีเสนอ 5,500.- บำท 5,500.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560
4312 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,939.43   96,939.43    ตกลงราคา บริษัท ไบโอเมด จ ากัด บริษัท ไบโอเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01910/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,939.43 บำท 96,939.43 บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559
4313 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 86,552.18   86,552.18    ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด ตามความต้องการ 02004/2560

จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,552.18 บำท 86,552.18 บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4314 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,498.00   47,498.00    ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด ตามความต้องการ 02003/2560

จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 47,498.- บำท 47,498.- บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4315 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,041.98   76,041.98    ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ปทท) จ ากัด ตามความต้องการ 02071/2560

จ านวน 13 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,041.98 บำท 76,041.98 บำท ของผู้ใช้ 23/12/2559
4316 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00   96,300.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 02002/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4317 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,888.58   51,888.58    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02010/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 51,888.58 บำท 51,888.58 บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559

4318 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,476.00   91,476.00    ตกลงราคา บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 02035/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,476.- บำท 91,476.- บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559

4319 ชุดเจาะเก็บโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรอง 96,375.00   96,375.00    ตกลงราคา บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02093/2560
จ านวน 15 set รำคำท่ีเสนอ 96,375.- บำท 96,375.- บำท ของผู้ใช้ 23/12/2559

4320 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,644.02   98,644.02    ตกลงราคา
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02165/2560
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,644.02 บำท 98,644.02 บำท ของผู้ใช้ 27/12/2559
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4321 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,000.00   39,000.00    ตกลงราคา บริษัท โนเบิลเมดิซีน จ ากัด บริษัท โนเบิลเมดิซีน จ ากัด ตามความต้องการ 02166/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,000.- บำท 39,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/12/2559

4322 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00   90,000.00    ตกลงราคา บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จ ากัด บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จ ากัด ตามความต้องการ 02232/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/12/2559

4323 Silicone Reservior Bag ส าหรับผู้ใหญ่ 2,560.00     2,560.00      ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 02230/2560
จ านวน 2 ใบ รำคำท่ีเสนอ 2,560.- บำท 2,560.- บำท ของผู้ใช้ 29/12/2559

4324 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,870.00   43,870.00    ตกลงราคา
บริษัท ดีทแฮล์ท เคลเลอร์ โลจิสติกส์

 จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ท เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02265/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 43,870.- บำท 43,870.- บำท ของผู้ใช้ 29/12/2559

4325 CG8+ each cartridge 85,500.00   85,500.00    ตกลงราคา บ.ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02269/2560
จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,500.- บำท 85,500.- บำท ของผู้ใช้ 30/12/2559

4326 BIOTRANS with Flush Device 24,750.00   24,750.00    ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02271/2560
จ านวน 50 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 24,750.- บำท 24,750.- บำท ของผู้ใช้ 30/12/2559

4327 VACUETTE URINE TUBE 9.5 ML (50's) 3,500.00     3,500.00      ตกลงราคา บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02310/2560
จ านวน 10 RACK รำคำท่ีเสนอ 3,500.- บำท 3,500.- บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

4328 Conical tube sterile 15ml.(Centrifuge tube PS),500'S 20,116.00   20,116.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ ตามความต้องการ 02311/2560
จ านวน 4 pkg. รำคำท่ีเสนอ 20,116.- บำท 20,116.- บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

4329 ขวดทรงระฆัง ขนาด 300 มล. 25,680.00   25,680.00    ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 02312/2560
จ านวน 3,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 25,680.- บำท 25,680.- บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

4330 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,554.00   66,554.00    ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 02318/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,554.- บำท 66,554.- บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

4331 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,176.30   47,176.30    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02356/2560
จ านวน 16 รายการ รำคำท่ีเสนอ 47,176.30 บำท 47,176.30 บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560

4332 W8273N 60INCH ADULT ANES.CIR GSE 2L 50,000.00   50,000.00    ตกลงราคา บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02348/2560
จ านวน 200 EA รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท  50,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560

4333 Hb301 Microcuvette 88,750.00   88,750.00    ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02346/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5,000 Pcs รำคำท่ีเสนอ 88,750.- บำท 88,750.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560
4334 ชุดเจาะเก็บโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรอง 96,375.00   96,375.00    ตกลงราคา บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02340/2560

จ านวน 15 set รำคำท่ีเสนอ 96,375.- บำท 96,375.- บำท ของผู้ใช้ 6/1/2560
4335 เข็มเจาะและดูดเก็บเซลล์ 18G x 150 mm. 9,600.00     9,600.00      ตกลงราคา บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 02341/2560

จ านวน 2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 9,600.- บำท  9,600.- บำท ของผู้ใช้ 6/1/2560
4336 Tissue Cassettes 36,000.00   36,000.00    ตกลงราคา นายอธิ เจริญทรัพย์ นายอธิ เจริญทรัพย์ ตามความต้องการ 02380/2560

จ านวน 24,000 Pieces รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2560
4337 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,821.00   99,821.00    ตกลงราคา บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02463/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,821.- บำท 99,821.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
4338 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,276.00     7,276.00      ตกลงราคา บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด ตามความต้องการ 02469/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,276.- บำท 7,276.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
4339 Isolation Gown 35 gm,50 pcs 5,350.00     5,350.00      ตกลงราคา บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด ตามความต้องการ 02466/2560

จ านวน 2 Case รำคำท่ีเสนอ 5,350.- บำท 5,350.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
4340 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,680.00   45,680.00    ตกลงราคา บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากัด บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากัด ตามความต้องการ 02473/2560

จ านวน 22 รายการ รำคำท่ีเสนอ 45,680.- บำท 45,680.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
4341 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 43,131.70   43,131.70    ตกลงราคา บริษัท จรัสโรจ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท จรัสโรจ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02755/2560

จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 43,131.70 บำท 43,131.70 บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560
4342 UTM 1 ml WITH Nasopharygeal swab 9,000.00     9,000.00      ตกลงราคา บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด ตามความต้องการ 02521/2560

จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 9,000.- บำท 9,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560

4343 Phosphate Buffered Saline (PBS) 10X,1000ml 3,638.00     3,638.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ตามความต้องการ 02518/2560
จ านวน 2 ขวด รำคำท่ีเสนอ 3,638.- บำท 3,638.- บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560

4344 ชุดเจาะเก็บโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรอง 96,375.00   96,375.00    ตกลงราคา บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02515/2560
จ านวน 15 set รำคำท่ีเสนอ 96,375.- บำท 96,375.- บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560

4345 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,489.70   42,489.70    ตกลงราคา บริษัท จรัสโรจ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท จรัสโรจ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02512/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,489.70 บำท 42,489.70 บำท ของผู้ใช้ 13/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4346 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 77,034.65   77,034.65    ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 02580/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,034.65 บำท 77,034.65 บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

4347 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,386.50   98,386.50    ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 02624/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,386.50 บำท 98,386.50 บำท ของผู้ใช้ 17/1/2560

4348 760-500 UV UNIVERSAL DAB 91,485.00   91,485.00    ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 02581/2560
จ านวน 3 KIT รำคำท่ีเสนอ 91,485.- บำท 91,485.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

4349 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,523.35   93,523.35    ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 02626/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 93,523.35 บำท 93,523.35 บำท ของผู้ใช้ 17/1/2560

4350 Micro Slide Glass 26,400.00   26,400.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซัน ไซแอนซ์ อิมพอร์จ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซัน ไซแอนซ์ อิมพอร์จ ตามความต้องการ 02583/2560
จ านวน 24 Box รำคำท่ีเสนอ 26,400.- บำท 26,400.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

4351 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,000.00   12,000.00    ตกลงราคา บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 02584/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท  12,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

4352 อุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายแสง 87,500.00   87,500.00    ตกลงราคา บริษัท ดิสโป เมด จ ากัด บริษัท ดิสโป เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02587/2560
จ านวน 50 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 87,500.- บำท 87,500.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

4353 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,268.00   13,268.00    ตกลงราคา บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02628/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,268.- บำท  13,268.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2560

4354 หน้ากากชนิดพิเศษส าหรับรองรับการฉายรังสี 35,000.00   35,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดิสโป เมด จ ากัด บริษัท ดิสโป เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02360/2560
จ านวน 5 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท 35,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2560

4355 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,396.50   37,396.50    ตกลงราคา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 02724/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,396.50 บำท 37,396.50 บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4356 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,942.00   96,942.00    ตกลงราคา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 02726/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,942.- บำท 96,942.- บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

4357 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,821.00   53,821.00    ตกลงราคา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 02778/2560

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 53,821.- บำท 53,821.- บำท ของผู้ใช้ 20/1/2560

4358 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,952.50   48,952.50    ตกลงราคา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 02780/2560

จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,952.50 บำท 48,952.50 บำท ของผู้ใช้ 20/1/2560

4359 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,879.00   63,879.00    ตกลงราคา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 02723/2560

จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 63,879.- บำท 63,879.- บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

4360 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,189.00   99,189.00    ตกลงราคา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามความต้องการ 02779/2560

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,189.- บำท 99,189.- บำท ของผู้ใช้ 20/1/2560
4361 HC010 SODIUM HYPOCHLORITE 5.25% 6,120.00     6,120.00      ตกลงราคา บริษัท อีออนเมด จ ากัด บริษัท อีออนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02730/2560

จ านวน 24 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 6,120.- บำท 6,120.- บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560
4362 ชุดเจาะเก็บโลหิตแบบ Apheresis ชนิดมีชุดกรอง 96,375.00   96,375.00    ตกลงราคา บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02832/2560

จ านวน 15 set รำคำท่ีเสนอ 96,375.- บำท 96,375.- บำท ของผู้ใช้ 23/1/2560

4363 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,210.00     3,210.00      ตกลงราคา
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ 02879/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,210.- บำท 3,210.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

4364 DCIP Test (Dichlorophenol indolphenol test) 13,593.00   13,593.00    ตกลงราคา บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 02831/2560
จ านวน 591 test รำคำท่ีเสนอ 13,593.- บำท 13,593.- บำท ของผู้ใช้ 23/1/2560

4365 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,688.00   19,688.00    ตกลงราคา บริษัท ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด บริษัท ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02881/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 19,688.- บำท 19,688.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560
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4366 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,343.30     2,343.30      ตกลงราคา บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03061/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,343.- บำท 2,343.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2560

4367 Venticaire Adult B/V Filter W/Port Sterile 70,000.00   70,000.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03122/2560
จ านวน 1,600 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 70,000.- บำท 70,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2560

4368 แกลลอนเหล่ียม ขนาด 1,000 มล. (ฝาน้ าเงิน) 38,520.00   38,520.00    ตกลงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 03062/2560
จ านวน 3,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 38,520.- บำท 38,520.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2560

4369 VACUETTE EDTA K3 TUBE 6 ML (50'S) 5,432.00     5,432.00      ตกลงราคา บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03063/2560
จ านวน 24 RACK รำคำท่ีเสนอ 5,432.- บำท 5,432.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2560

4370 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,400.00     8,400.00      ตกลงราคา บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด ตามความต้องการ 03064/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,400.- บำท 8,400.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2560

4371 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,972.00   20,972.00    ตกลงราคา บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03027/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,972.- บำท 20,972.- บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

4372 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,044.09   65,044.09    ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03024/2560
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,044.09 บำท 65,044.09 บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

4373 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,756.28   96,756.28    ตกลงราคา บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 96756.28
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,756.28 บำท 96,756.28 บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

4374
VACUETTE SODIUM CITRATE TUBE 3 
ML(50'S) 98,000.00   98,000.00    ตกลงราคา บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03021/2560
จ านวน 490 RACK รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท 98,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

4375 แก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ 79,608.00   79,608.00    ตกลงราคา บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 03020/2560
จ านวน 31 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 79,608.- บำท 79,608.- บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

4376 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,600.00   13,600.00    ตกลงราคา บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 03015/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,600.- บำท 13,600.- บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560

4377 น้ ายาตรวจวิเคราะห์ Bicarbonate (CO2) 452,610.00 452,610.00  ตกลงราคา บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ตามความต้องการ 129/2560
จ านวน 180 ชุด รำคำท่ีเสนอ 452,610.- บำท 452,610.- บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

4378
น้ ายาตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน เอวันซี 
(HBA1C) 497,871.00 497,871.00  ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 155/2560
จ านวน 33 ชุด รำคำท่ีเสนอ 497,871.- บำท 497,871.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2560
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4379
1292 RAPID READOUT BIOLOGICAL 
INDICATOR 51,360.00   51,360.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03668/2560
จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 51,360.- บำท 51,360.- บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

4380 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,109.00   52,109.00    ตกลงราคา บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 03232/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 52,109.- บำท 52,109.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4381 CG8+ each cartridge 92,625.00   92,625.00    ตกลงราคา บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03154/2560
จ านวน 13 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 92,625.- บำท 92,625.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4382 VACUETTE EDTA K2 TUBE 6 ML (50'S) 97,104.15   97,104.15    ตกลงราคา บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03224/2560
จ านวน 429 RACK รำคำท่ีเสนอ 97,104.15 บำท 97,104.15 บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4383 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,821.00   99,821.00    ตกลงราคา บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03228/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,821.- บำท 99,821.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4384 ขวดยาตาสีชา 5 ml. พร้อม Dropper 60,800.00   60,800.00    ตกลงราคา บริษัท ปัญญฤกษ์ จ ากัด บริษัท ปัญญฤกษ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03219/2560
จ านวน 8,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 60,800.- บำท 60,800.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4385 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,482.00   13,482.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวทองวัฒนาอุตสาหกรรม ตามความต้องการ 03221/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,482.- บำท 13,482.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4386 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,500.00     3,500.00      ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03231/2560
จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,500.- บำท 3,500.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4387 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,222.00   16,222.00    ตกลงราคา บริษัท ออตโต บ๊อก เซาส์ อีสต์ เอเซีย จ ากัด บริษัท ออตโต บ๊อก เซาส์ อีสต์ เอเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 03235/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,222.- บำท 16,222.- บำท ของผู้ใช้ 3/2/2560

4388 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,901.92   97,901.92    ตกลงราคา บริษัท พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด ตามความต้องการ 03259/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,901.92 บำท 97,901.92 บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4389 น้ ายาวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ 491,400.00 491,400.00  ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 128/2560
จ านวน 13 pack รำคำท่ีเสนอ 491,400.- บำท  491,400.- บำท ของผู้ใช้ 2/2/2560

4390 วัสดุส านักงาน 20,522.60   20,522.60    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03872/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,522.60 บำท 20,522.60 บำท ของผู้ใช้ 24/2/2560

4391 ผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย เบอร์ 6000 898.80        898.80         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03439/2560
จ านวน 6 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 898.80 บำท 898.80 บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4392 วัสดุส านักงาน 7,062.00     7,062.00      ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 03447/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,062.- บำท 7,062.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4393 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A5 สีขาว 25,680.00   25,680.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03533/2560
จ านวน 500 รีม รำคำท่ีเสนอ 25,680.- บำท 25,680.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

4394 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 03753/2560
จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท 99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4395 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 03866/2560
จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท 99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 23/2/2560

4396 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03614/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560

4397 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03704/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4398 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03532/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

4399 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03622/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4400 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 03421/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท 98,868.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4401 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A5 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 03557/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท 98,868.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

4402 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03571/2560
จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท 99,510.- บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560

4403 ป้ายช่ือพลาสติกติดหน้าอก PS 20 ชนิดแข็ง 856.00        856.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03413/2560
จ านวน 200 อัน รำคำท่ีเสนอ 856.- บำท 856.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4404 TONER HP รุ่น Q2612A 97,883.60   97,883.60    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03535/2560
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,883.60 บำท 97,883.60 บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4405 วัสดุส านักงาน 2,294.08     2,294.08      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03536/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,294.08 บำท 2,294.08 บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

4406 วัสดุส านักงาน 87,244.59   87,244.59    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03569/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,244.59 บำท 87,244.59 บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560

4407 วัสดุส านักงาน 17,227.00   17,227.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03537/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,227.- บำท 17,227.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560

4408 DRUM BROTHER รุ่น DR-2255 5,119.95     5,119.95      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03623/2560
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 5,119.95 บำท 5,119.95 บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4409 วัสดุส านักงาน 23,336.70   23,336.70    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03573/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,336.70 บำท 23,336.70 บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560

4410 วัสดุส านักงาน 29,532.00   29,532.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03638/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,532.- บำท 29,532.- บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4411 วัสดุส านักงาน 25,466.00   25,466.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03639/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,466.- บำท 25,466.- บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4412 วัสดุส านักงาน 86,049.40   86,049.40    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03783/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,049.40 บำท  86,049.40 บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560
4413 วัสดุส านักงาน 76,649.45   76,649.45    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03778/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,749.45 บำท 76,749.45 บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560
4414 วัสดุส านักงาน 33,707.14   33,707.14    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03707/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 33,707.14 บำท 33,707.14 บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560
4415 วัสดุส านักงาน 23,411.60   23,411.60    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03820/2560

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,411.60 บำท  23,411.60 บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4416 วัสดุส านักงาน 31,195.85   31,195.85    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03784/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 31,195.85 บำท 31,195.85 บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4417 หมึกพิมพ์สีด าริโซ่ รุ่น EZ-201 5,778.00     5,778.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ตามความต้องการ 03791/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 หลอด รำคำท่ีเสนอ 5,778.- บำท 5,778.- บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4418 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03827/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4419 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03867/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

4420 วัสดุส านักงาน 39,012.20   39,012.20    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03911/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,012.20 บำท 39,012.20 บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

4421 วัสดุส านักงาน 37,642.60   37,642.60    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03926/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,642.60 บำท 37,642.60 บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560

4422 วัสดุส านักงาน 99,617.00   99,617.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03427/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท 99,617.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4423 วัสดุส านักงาน 99,617.00   99,617.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03457/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท 99,617.- บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4424 อินเด็กซ์ PVC 10หยัก ใบโพธ์ิ 1,123.50     1,123.50      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03473/2560
จ านวน 30 ชุด รำคำท่ีเสนอ 1,123.50 บำท 1,123.50 บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

4425 เคร่ืองคิดเลข 15,750.40   15,750.40    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03472/2560
จ านวน 23 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 15,750.40 บำท 15,750.40 บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

4426 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 130 x 245 ซม. หนา 5 มม. 8,132.00     8,132.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 03445/2560
จ านวน 20 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 8,132.- บำท 8,132.- บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560

4427 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 36 x 36 น้ิว 588.50        588.50         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03474/2560
จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 588.50 บำท 588.50 บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

4428 กระดานชานอ้อยหุ้มก ามะหย่ีสีน้ าเงิน ขนาด 36" x 36" 800.00        800.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03524/2560
จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 800.- บำท  800.- บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

4429 แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง เบอร์450 A4 693.36        693.36         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03637/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 12 แฟ้ม รำคำท่ีเสนอ 693.36 บำท  693.36 บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560
4430 สติกเกอร์กระดาษ A4 คละสี 4,943.40     4,943.40      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03680/2560

จ านวน 33 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 4,943.40 บำท 4,943.40 บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560
4431 กระดาษ K-ONE หนา 170 แกรม A4 (1x500) 642.00        642.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03593/2560

จ านวน 1 รีม รำคำท่ีเสนอ 642.- บำท  642.- บำท ของผู้ใช้ 16/2/2017
4432 วัสดุส านักงาน 1,797.60     1,797.60      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03534/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,797.60 บำท 1,797.60 บำท ของผู้ใช้ 15/2/2560
4433 แป้นต้ังเสาธง แบบต้ังโต๊ะ 856.00        856.00         ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03703/2560

จ านวน 2 ชุด รำคำท่ีเสนอ 856.- บำท 856.- บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560
4434 สติกเกอร์กระดาษสะท้อนแสง A4 สีส้ม (1x30) 299.60        299.60         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03591/2560

จ านวน 2 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 299.60 บำท 299.60 บำท ของผู้ใช้ 16/2/2017
4435 วัสดุส านักงาน 49,427.58   49,427.58    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 03669/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 49,427.58.- บำท 49,427.58.- บำท ของผู้ใช้ 20/2/2560

4436 วัสดุส านักงาน 74,183.10   74,183.10    ตกลงราคา
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิสเต็มส์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิส

เต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 03709/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 74,183.10 บำท 74,183.10 บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4437 วัสดุส านักงาน 37,621.20   37,621.20    ตกลงราคา
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิสเต็มส์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิส

เต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 03712/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,621.20 บำท 37,621.20 บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4438 ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 5 มิล 10,272.00   10,272.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 03807/2560
จ านวน 40 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 10,272.- บำท 10,272.- บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4439 วัสดุการเกษตร 32,067.90   32,067.90    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03425/2560
จ านวน 17 รายการ รำคำท่ีเสนอ 32,067.90 บำท 32,067.90 บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4440 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03462/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4441 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 03567/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 16/2/2560
4442 อาหารแห้ง 4,140.00     4,140.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 03906/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,140.- บำท 4,140.- บำท ของผู้ใช้ 27/2/2560
4443 น้ าผลไม้ 40% ตรามาลี 6,840.00     6,840.00      ตกลงราคา บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง จ ากัด บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง จ ากัด ตามความต้องการ 03956/2560

จ านวน 20 หีบ รำคำท่ีเสนอ 6,840.- บำท 6,840.- บำท ของผู้ใช้ 28/2/2560
4444 อาหารแห้ง 77,000.00   77,000.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 03632/2560

จ านวน 16 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,000.- บำท 77,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560
4445 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,478.40     5,478.40      ตกลงราคา บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด บริษัท โอเช่ียนเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04004/2560

จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,478.40 บำท 5,478.40 บำท ของผู้ใช้ 7/3/2560
4446 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 120 x 180 ซม. 1,700.00     1,700.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03980/2560

จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 1,700.- บำท 1,700.- บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560
4447 วัสดุส านักงาน 2,747.76     2,747.76      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 04151/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,747.76 บำท 2,747.76 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2560
4448 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 04062/2560

จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท 99,510.- บำท ของผู้ใช้ 7/3/2560

4449 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04038/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/3/2560

4450 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03984/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

4451 สติกเกอร์ PVC ขนาด 53 ซม. x 70 ซม. 3,081.60     3,081.60      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 03983/2560
จ านวน 90 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 3,081.60 บำท 3,081.60 บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

4452 TONER HP รุ่น Q7553A 98,987.84   98,987.84    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04149/2560
จ านวน 32 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 98,987.84 บำท  98,987.84 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4453 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04194/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2560

4454 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04336/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

4455 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 04238/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท 98,868.- บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

4456 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A5 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 04334/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท 98,868.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

4457 สติกเกอร์วันท่ีผลิตยา รุ่น พีบี2-230 พิมพ์ 1 สี ตัวเจาะสีน้ าเงิน 5,564.00     5,564.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.พี. เพ่ิมกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.พี. เพ่ิมกิจ ตามความต้องการ 04339/2560
จ านวน 200 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 5,564.- บำท 5,564.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

4458 วัสดุส านักงาน 18,489.60   18,489.60    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04139/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 18,489.60 บำท 18,489.60 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2560

4459 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 04323/2560
จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท 99,510.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

4460 วัสดุส านักงาน 14,733.90   14,733.90    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04199/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 14,733.90 บำท  14,733.90 บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

4461 TONER CANON รุ่น Cartidge 325 (ด า) 8,945.20     8,945.20      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04200/2560
จ านวน 4 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 8,945.20 บำท  8,945.20 บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

4462 ผงหมึก TK-110SG 17,976.00   17,976.00    ตกลงราคา

บริษัท เคียวเซร่า ด็อดคิวเม้นท์ 
โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เคียวเซร่า ด็อดคิวเม้นท์ 
โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04322/2560

จ านวน 4 หลอด รำคำท่ีเสนอ 17,976.- บำท 17,976.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560
4463 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 04312/2560

จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท 99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560
4464 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 04489/2560

จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท 99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4465 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04249/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

4466 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04335/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

4467 วัสดุส านักงาน 8,988.00     8,988.00      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04337/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,988.- บำท 8,988.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

4468 วัสดุส านักงาน 61,266.06   61,266.06    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04276/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 61,266.06 บำท  61,266.06 บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560

4469 วัสดุส านักงาน 36,048.30   36,048.30    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04239/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,048.30 บำท 36,048.30 บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

4470 วัสดุส านักงาน 17,120.00   17,120.00    ตกลงราคา บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 04532/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,120.- บำท 17,120.- บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560

4471 วัสดุส านักงาน 70,575.06   70,575.06    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04384/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 70,575.06 บำท 70,575.06 บำท ของผู้ใช้ 16/3/2560

4472 วัสดุส านักงาน 63,562.28   63,562.28    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04416/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 63,562.28 บำท 63,562.28 บำท ของผู้ใช้ 16/3/2560

4473 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04466/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

4474 วัสดุส านักงาน 16,745.50   16,745.50    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04449/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,745.50 บำท 16,745.50 บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

4475 ผ้าหมึก OKI รุ่น 790 15,408.00   15,408.00    ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 04456/2560
จ านวน 60 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 15,408.- บำท 15,408.- บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

4476 วัสดุส านักงาน 23,272.50   23,272.50    ตกลงราคา ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ตามความต้องการ 04443/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,272.50 บำท 23,272.50 บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

4477 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04530/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560

4478 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04623/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560

4479 วัสดุส านักงาน 38,787.50   38,787.50    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04544/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,787.50 บำท  38,787.50 บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560
4480 วัสดุส านักงาน 50,894.55   50,894.55    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04580/2560

จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 50,894.55 บำท 50,894.55 บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560
4481 กระดาษต่อเน่ือง ขนาด 9.5 x 11 น้ิว 3 ช้ัน 20,400.00   20,400.00    ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ตามความต้องการ 04581/2560

จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 20,400.- บำท 20,400.- บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560
4482 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6" A15 2,889.00     2,889.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04626/2560

จ านวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 2,889.- บำท 2,889.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560
4483 วัสดุส านักงาน 27,499.00   27,499.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04624/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 27,499.- บำท 27,499.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560
4484 วัสดุส านักงาน 26,322.00   26,322.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04760/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,322.- บำท 26,322.- บำท ของผู้ใช้ 27/3/2560
4485 แฟ้มแบบสวิง 963.00        963.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04198/2560

จ านวน 36 แฟ้ม รำคำท่ีเสนอ 963.- บำท 963.- บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560
4486 วัสดุส านักงาน 17,640.00   17,640.00    ตกลงราคา บริษัท ควอเดล พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ควอเดล พร้ินต้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 03978/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,640.- บำท 17,640.- บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560
4487 กล่องตู้พลาสติก 5 ล้ินชัก ส าหรับใส่ยาผู้ป่วย 2,824.80     2,824.80      ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04120/2560

จ านวน 6 ใบ รำคำท่ีเสนอ 2,824.80 บำท 2,824.80 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2560
4488 TONER XEROX รุ่น CWAA0775 12,572.50   12,572.50    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04204/2560

จ านวน 5 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 12,572.50 บำท 12,572.50 บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

4489 วัสดุส านักงาน 7,490.00     7,490.00      ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ัน

เนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณ

สารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 04724/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,490.- บำท  7,490.- บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4490 วัสดุส านักงาน 29,082.60   29,082.60    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04274/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,082.60 บำท 29,082.60 บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560

4491
Thermal Paper กว้าง 80มม.xยาว80ม.x
แกน1.2มม. 8,560.00     8,560.00      ตกลงราคา

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04284/2560

จ านวน 100 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 8,560.- บำท 8,560.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560

4492
Thermal Paper กว้าง 57มม.xยาว120ม.x
แกน1.2มม. 11,984.00   11,984.00    ตกลงราคา

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04313/2560

จ านวน 70 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 11,984.- บำท 11,984.- บำท ของผู้ใช้ 14/3/2560
4493

ถุงซิป PE ใส ขนาด 20x28.5 ซม.(ความยาว
รวมหัวซิป) 40,660.00   40,660.00    ตกลงราคา บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด ตามความต้องการ 04521/2560
จ านวน 20,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 40,660.- บำท 40,660.- บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560

4494 วัสดุส านักงาน 67,410.00   67,410.00    ตกลงราคา บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด ตามความต้องการ 04515/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,410.- บำท  67,410.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

4495 TONER HP รุ่น C9731A (CYAN) 26,623.74   26,623.74    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04527/2560
จ านวน 2 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 26,623.74 บำท 26,623.74 บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560

4496 วัสดุส านักงาน 28,215.90   28,215.90    ตกลงราคา
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิสเต็มส์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิส

เต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 04525/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,215.90 บำท 28,215.90 บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560

4497
ป้ายสามเหล่ียมต้ังโต๊ะ 2 หน้าแนวนอน ขนาด
 3"x12" 181.90        181.90         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04522/2560
จ านวน 2 อัน รำคำท่ีเสนอ 181.90 บำท 181.90 บำท ของผู้ใช้ 21/3/2560

4498 ถุงซิปใสขนาด 10x15 ซม. (ขนาด4"x6") 2,568.00     2,568.00      ตกลงราคา บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 04675/2560
จ านวน 30 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 2,568.- บำท  2,568.- บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560

4499 TONER HP รุ่น C9733A (MAGENTA) 26,623.74   26,623.74    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04803/2560
จ านวน 2 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 26,623.74 บำท 26,623.74 บำท ของผู้ใช้ 29/3/2560

4500 TONER HP รุ่น C9732A (YELLOW) 26,623.74   26,623.74    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04800/2560
จ านวน 2 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 26,623.74 บำท 26,623.74 บำท ของผู้ใช้ 29/3/2560

4501 วัสดุการเกษตร 17,098.60   17,098.60    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04124/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,098.60 บำท 17,098.60 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2560
4502 วัสดุการเกษตร 49,759.28   49,759.28    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04126/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,759.28 บำท 48,759.28 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2560
4503 วัสดุการเกษตร 53,307.40   53,307.40    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04631/2560

จ านวน 13 รายการ รำคำท่ีเสนอ 53,307.40 บำท 53,307.40 บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560
4504 น้ าด่ืมแบบถ้วยพลาสติก 6,250.00     6,250.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 04034/2560

จ านวน 2,500 ถ้วย รำคำท่ีเสนอ 6,250.- บำท  6,250.- บำท ของผู้ใช้ 3/3/2560
4505 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04035/2560

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 3/3/2560
4506 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04121/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท 98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2560
4507 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04593/2560

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560
4508 วัสดุการเกษตร 374,928.00 374,928.00  ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 265/2560

จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 374,928.- บำท 374,928.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560
4509 TONER BROTHER รุ่น TN-2280 27,445.50   27,445.50    ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04893/2560

จ านวน 15 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 27,445.50 บำท  27,445.50 บำท ของผู้ใช้ 3/4/2560
4510 นาฬิกาติดผนัง 16 น้ิว SEIKO 963.00        963.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04950/2560

จ านวน 1 เรือน รำคำท่ีเสนอ 963.- บำท  963.- บำท ของผู้ใช้ 7/4/2560

4511 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 04925/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/4/2560

4512 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05013/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

4513 TONER HP รุ่น CE285A (ด า) 64,553.10   64,553.10    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04923/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 64,553.10 บำท 64,553.10 บำท ของผู้ใช้ 5/4/2560
4514 สติกเกอร์ PVC ขนาด 53 ซม. x 70 ซม. 3,424.00     3,424.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04947/2560

จ านวน 100 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 3,424.- บำท 3,424.- บำท ของผู้ใช้ 7/4/2560

4515 วัสดุส านักงาน 41,344.80   41,344.80    ตกลงราคา
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด ตามความต้องการ 05014/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,344.80 บำท 41,344.80 บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

4516 วัสดุส านักงาน 40,018.00   40,018.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04974/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 50,018.- บำท 50,018.- บำท ของผู้ใช้ 7/4/2560

4517 ผ้าหมึก OKI 390 80,250.00   80,250.00    ตกลงราคา
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด ตามความต้องการ 05015/2560
จ านวน 300 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท 80,250.- บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

4518 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05048/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

4519 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05098/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

4520 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี 

จ ากัด ตามความต้องการ 05096/2560
จ านวร 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

4521 วัสดุส านักงาน 70,575.06   70,575.06    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05145/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 70,575.06 บำท  70,575.06 บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4522 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05151/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4523 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05147/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4524 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05294/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4525
กระดาษท าปก K-ONE ขนาด 170 แกรม A4
 สีขาว 642.00        642.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05152/2560
จ านวน 10 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 642.- บำท  642.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4526 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05154/2560
จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4527 วัสดุส านักงาน 99,777.50   99,777.50    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05138/2560
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,777.50 บำท  99,777.50 บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4528 กระดาษแก้วใส ขนาด 90ซม. x 100ซม. 30,495.00   30,495.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05266/2560
จ านวน 15 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 30,495.- บำท  30,495.- บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

4529 วัสดุส านักงาน 20,597.50   20,597.50    ตกลงราคา ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ตามความต้องการ 05148/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,597.50 บำท 20,597.50 บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4530 วัสดุส านักงาน 13,387.84   13,387.84    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05350/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,387.84 บำท 13,387.84 บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

4531 วัสดุส านักงาน 17,120.00   17,120.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05371/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,120.- บำท  17,120.- บำท ของผู้ใช้ 26/4/2560

4532 เลเซอร์พอยเตอรไร้สาย 2,835.50     2,835.50      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05274/2560
จ านวน 1 อัน รำคำท่ีเสนอ 2,835.50 บำท  2,835.50 บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

4533
HP Imging Drum for HP CLJ CP1025 รุ่น
 CE314A 5,108.18     5,108.18      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04933/2560
จ านวน 2 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 5,108.18 บำท  5,108.18 บำท ของผู้ใช้ 5/4/2560

4534 สติกเกอร์กระดาษ A4 คละสี 1,797.60     1,797.60      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04941/2560
จ านวน 12 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 1,797.60 บำท  1,797.60 บำท ของผู้ใช้ 5/4/2560

4535 นาฬิกาติดผนัง 16 น้ิว SEIKO 1,926.00     1,926.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05043/2560
จ านวน 2 เรือน รำคำท่ีเสนอ 1,926.- บำท  1,926.- บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4536 กล่องใส่แฟ้มเอกสารพลาสติก 294.25        294.25         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05101/2560
จ านวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 294.25 บำท  294.25 บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

4537 แฟ้มเจาะพลาสติก E-file 51A 1,027.20     1,027.20      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05108/2560
จ านวน 48 อัน รำคำท่ีเสนอ 1,027.20 บำท  1,027.20 บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

4538
สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ ขนาด 10x2.5 
ซม.ชนิด 1 แถว (มีไดคัท 2 ดวง) 99,617.00   99,617.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05158/2560
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,5617.- บำท 99,5617.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4539
สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ ขนาด 10x2.5 
ซม.ชนิด 1 แถว (มีไดคัท 5 ดวง) 99,617.00   99,617.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05161/2560
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท  99,617.- บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

4540 วัสดุส านักงาน 1,337.50     1,337.50      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05282/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,337.50 บำท  1,337.50 บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

4541 หญ้าเทียมมนิลา 53,307.40   53,307.40    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05213/2560
จ านวน 50 ตรม. รำคำท่ีเสนอ 53,307.40 บำท 53,307.40 บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

4542 วัสดุการเกษตร 61,632.00   61,632.00    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05356/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 61,632.- บำท  61,632.- บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

4543 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04869/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 3/4/2560
4544 อาหารแห้ง 24,941.70   24,941.70    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05249/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท 24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560
4545 ขนมปังแครกเกอร์รสออริจินอล ตรามอลคิสท์ 4,140.00     4,140.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 05112/2560

จ านวน 60 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 4,140.- บำท  4,140.- บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

4546 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05268/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 97,782.40 บำท 97,782.40 บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

4547 อาหารแห้ง 81,270.00   81,270.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 04909/2560
จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,270.- บำท  81,270.- บำท ของผู้ใช้ 4/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4548 อาหารแห้ง 81,270.00   81,270.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 05417/2560
จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,270.- บำท  81,270.- บำท ของผู้ใช้ 27/4/2560

4549 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 05786/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 898,868.- บำท  898,868.- บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

4550 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 05862/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 898,868.- บำท  898,868.- บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

4551 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 05536/2560
จ านวร 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560

4552 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05489/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

4553 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05549/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560

4554 หมึก HP รุ่น CC643WA (สี) 5,298.64     5,298.64      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05477/2560
จ านวน 8 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 5,298.64 บำท  5,298.64 บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

4555 วัสดุส านักงาน 2,294.08     2,294.08      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05534/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,294.08 บำท  2,294.08 บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560

4556 ผ้าหมึก EPSON LQ300 1,540.80     1,540.80      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05571/2560
จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 1,540.80 บำท  1,540.80 บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560

4557 วัสดุส านักงาน 87,244.59   87,244.59    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05610/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,244.59 บำท  87,244.59 บำท ของผู้ใช้ 5/5/2560

4558 พลาสติกเคลือบบัตร 65 x 95 ซม. 2,546.00     2,546.00      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05546/2560
จ านวน 34 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 2,546.- บำท  2,546.- บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560

4559 TONER HP รุ่น Q2612A 97,883.60   97,883.60    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05667/2560
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,883.60 บท  97,883.60 บท ของผู้ใช้ 8/5/2560

4560 TONER HP รุ่น Q7553A 98,987.84   98,987.84    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05710/2560
จ านวน 32 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 98,987.84 บำท  98,987.84 บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4561 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05623/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/5/2560

4562 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05700/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/5/2560

4563 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05611/2560
จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 5/5/2560

4564 วัสดุส านักงาน 34,186.50   34,186.50    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05695/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,186.50 บำท  34,186.50 บำท ของผู้ใช้ 8/5/2560

4565 วัสดุส านักงาน 6,901.50     6,901.50      ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 05787/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,901.50 บำท  6,901.50 บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

4566 วัสดุส านักงาน 4,074.56     4,074.56      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05789/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,074.56 บำท  4,074.56 บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

4567 วัสดุส านักงาน 36,808.00   36,808.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05879/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,808.- บำท 36,808.- บำท ของผู้ใช้ 17/5/2560

4568 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05880/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/5/2560

4569 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05949/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560

4570 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 05957/2560
จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560

4571 วัสดุส านักงาน 7,286.70     7,286.70      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05914/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,286.70 บำท  7,286.70 บำท ของผู้ใช้ 17/5/2560

4572 วัสดุส านักงาน 30,550.64   30,550.64    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05943/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,550.64 บำท  30,550.64 บำท ของผู้ใช้ 18/5/2560

4573 TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D119S 4,066.00     4,066.00      ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 05974/2560
จ านวน 2 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 4,066. บำท  4,066. บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4574 วัสดุส านักงาน 21,169.95   21,169.95    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05941/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,169.95 บำท 21,169.95 บำท ของผู้ใช้ 18/5/2560

4575 กระดาษแบงค์สี 80 แกรม A4 สีเขียว 77,575.00   77,575.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06023/2560
จ านวน 500 รีม รำคำท่ีเสนอ 77,575.- บำท  77,575.- บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

4576 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05994/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

4577 วัสดุส านักงาน 78,543.35   78,543.35    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06071/2560
จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,543.35 บำท 78,543.35 บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4578 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A5 สีขาว 25,680.00   25,680.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 06061/2560
จ านวน 500 รีม รำคำท่ีเสนอ 25,670.- บำท  25,670.- บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4579 ผ้าหมึก OKI รุ่น 790 15,408.00   15,408.00    ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 06058/2560
จ านวน 60 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 15,408.- บำท  15,408.- บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4580 วัสดุส านักงาน 60,899.05   60,899.05    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06037/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,899.05 บำท  60,899.05 บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4581 วัสดุส านักงาน 41,195.00   41,195.00    ตกลงราคา ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ตามความต้องการ 06038/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,195.- บำท  41,195.- บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

4582 วัสดุส านักงาน 35,310.00   35,310.00    ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ัน

เนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณ

สารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 06195/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 35,310.- บำท 35,310.- บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

4583 วัสดุส านักงาน 91,592.00   91,592.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06223/2560

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,592.- บำท  91,592.- บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

4584 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06231/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4585 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06296/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/5/2560

4586 หมึกสีด า ย่ีห้อ ริโซ่ รุ่น RZ-330 38,520.00   38,520.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ตามความต้องการ 06197/2560
จ านวน 40 หลอด รำคำท่ีเสนอ 38,520.- บำท  38,520.- บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

4587 กระดาษไขอัดส าเนา ริโซ่กราฟ รุ่น RZ-330 56,496.00   56,496.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ตามความต้องการ 06248/2560
จ านวน 24 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 56,496.- บำท  56,496.- บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

4588
กระดานชานอ้อยบุก ามะหย่ีสีน้ าเงิน ขนาด 90
 x 120 ซม. 3,852.00     3,852.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05576/2560
จ านวน 2 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 3,852.- บำท  3,852.- บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560

4589 เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ย่ีห้อ CASIO 770.40        770.40         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05572/2560
จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 770.40 บำท  770.40 บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560

4590 ป้ายอะคริลิค ขนาด 7 x 10 ซม. 5,350.00     5,350.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05666/2560
จ านวน 200 อัน รำคำท่ีเสนอ 5,350.- บำท  5,350.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

4591 เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ย่ีห้อ CASIO 1,926.00     1,926.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05711/2560
จ านวน 5 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 1,926.- บำท 1,926.- บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

4592 วัสดุส านักงาน 84,744.00   84,744.00    ตกลงราคา บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 05613/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 84,744.- บำท  84,744.- บำท ของผู้ใช้ 5/5/2560

4593 กระเป๋าใส่กล้อง 10,560.00   10,560.00    ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 05950/2560
จ านวน 3 ใบ รำคำท่ีเสนอ 10,560.- บำท 10,560.- บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560

4594 นาฬิกาติดผนัง 16 น้ิว SEIKO 3,852.00     3,852.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05802/2560
จ านวน 4 เรือน รำคำท่ีเสนอ 3,852.- บำท 3,852.- บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

4595 กล่องตู้พลาสติก 4 ช้ัน 5 ล้ินชัก 4,108.80     4,108.80      ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05997/2560
จ านวน 4 ใบ รำคำท่ีเสนอ 4,108.80 บำท  4,108.80 บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

4596
Thermal Paper กว้าง 80มม.xยาว80ม.x
แกน1.2มม. 8,560.00     8,560.00      ตกลงราคา บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06004/2560
จ านวน 100 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 8,560.- บำท  8,560.- บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

4597
Thermal Paper กว้าง 57มม.xยาว120ม.x
แกน1.2มม. 11,984.00   11,984.00    ตกลงราคา บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06008/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 70 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 11,984.- บำท  11,984.- บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560
4598 วัสดุการเกษตร 8,827.50     8,827.50      ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05550/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,827.50 บำท  8,827.50 บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560
4599 วัสดุการเกษตร 42,093.80   42,093.80    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05716/2560

จ านวน 14 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,093.80 บำท  42,093.80 บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560
4600 วัสดุการเกษตร 20,811.50   20,811.50    ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2001 ร้าน บอร์น 2001 ตามความต้องการ 05996/2560

จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,811.50 บำท 20,811.50 บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560
4601 อาหารแห้ง 24,941.70   24,941.70     ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05790/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560
4602 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05811/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 15/5/2560
4603 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05834/2560

จ านวน 160 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560
4604 น้ าด่ืมแบบถ้วยพลาสติก 6,250.00     6,250.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 05810/2560

จ านวน 2,500 ถ้วย รำคำท่ีเสนอ 6,250.- บำท 6,250.- บำท ของผู้ใช้ 15/5/2560
4605 นมผง S-26 SMA 400g 29,960.00   29,960.00    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05959/2560

จ านวน 100 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 29,960.- บำท 29,960.- บำท ของผู้ใช้ 19/5/2560
4606 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06031/2560

จ านวน 160 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560
4607 น้ าผลไม้ 40% ตรามาลี 6,840.00     6,840.00      ตกลงราคา บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง จ ากัด บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง จ ากัด ตามความต้องการ 06216/2560

จ านวน 20 หีบ รำคำท่ีเสนอ 6,840.- บำท  6,840.- บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560
4608 อาหารแห้ง 80,524.00   80,524.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 06161/2560

จ านวน 14 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,524.- บำท 80,524.- บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

4609 ผงหมึก ที-2450 ดีเอส เคร่ืองถ่ายเอกสารโตชิบา 6,400.01     6,400.01      ตกลงราคา บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06397/2560
จ านวน 4 หลอด รำคำท่ีเสนอ 6,400.01 บำท 6,400.01 บำท ของผู้ใช้ 1/6/2560

4610 วัสดุส านักงาน 8,570.70     8,570.70      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06483/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,570.70 บำท 8,570.70 บำท ของผู้ใช้ 5/6/2560
4611 วัสดุส านักงาน 39,465.88   39,465.88    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06625/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,465.88 บำท  39,465.88 บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560
4612 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06500/2560

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/6/2560
4613 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06535/2560

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/6/2560
4614 แผ่นซีดีเปล่ามีตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล SONY 15,836.00   15,836.00    ตกลงราคา บริษัท ไวทอลซายน์ จ ากัด บริษัท ไวทอลซายน์ จ ากัด ตามความต้องการ 06584/2560

จ านวน 400 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 15,836.- บำท  15,836.- บำท ของผู้ใช้ 8/6/2560
4615 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06737/2560

จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 98,370.- บำท 98,370.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560
4616 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 06734/2560

จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560
4617 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 06821/2560

จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560

4618 ผงหมึก TK-110SG 8,988.00     8,988.00      ตกลงราคา
บริษัท เคียวเซร่า ด็อดคิวเม้นท์ 
โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เคียวเซร่า ด็อดคิวเม้นท์ 
โซลูช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06859/2560

จ านวน 2 หลอด รำคำท่ีเสนอ 8,988.- บำท  8,988.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560
4619 วัสดุส านักงาน 4,812.86     4,812.86      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06778/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,812.86 บำท  4,812.86 บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560
4620 วัสดุส านักงาน 7,853.80     7,853.80      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06776/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,753.80 บำท  7,753.80 บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560
4621 วัสดุส านักงาน 21,400.00   21,400.00    ตกลงราคา บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 07031/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,400.- บำท  21,400.- บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560
4622 วัสดุส านักงาน 75,681.10   75,681.10    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06819/2560

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,671.10 บำท 75,671.10 บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560
4623 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 06808/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560
4624 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06806/2560

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560
4625 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06875/2560

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/6/2560
4626 วัสดุส านักงาน 90,802.34   90,802.34    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06804/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,802.34 บำท  90,802.34 บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560
4627 วัสดุส านักงาน 22,470.00   22,470.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06838/2560

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,470.- บำท 22,470.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560
4628 กระดาษโปสเตอร์บาง คละสี 428.00        428.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 06866/2560

จ านวน 100 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 428.- บำท 428.- บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560
4629 วัสดุส านักงาน 28,879.30   28,879.30    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07167/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,879.30 บำท  28,879.30 บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

4630 วัสดุส านักงาน 41,344.80   41,344.80    ตกลงราคา
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด ตามความต้องการ 06876/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,344.80 บำท 41,344.80 บำท ของผู้ใช้ 19/6/2560

4631 วัสดุส านักงาน 9,849.35     9,849.35      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06877/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,849.35 บำท  9,849.35 บำท ของผู้ใช้ 19/6/2560

4632 วัสดุส านักงาน 28,676.00   28,676.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 06953/2560
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28,676.- บำท  28,676.- บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

4633 วัสดุส านักงาน 80,453.30   80,453.30    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06959/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,453.- บำท  80,453.- บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

4634 วัสดุส านักงาน 50,081.35   50,081.35    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 06966/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 50,081.35 บำท 50,081.35 บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4635 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 06956/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4636 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07036/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

4637 TONER BROTHER รุ่น TN-2280 27,445.50   27,445.50    ตกลงราคา
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน

 จ ากัด ตามความต้องการ 06960/2560
จ านวน 15 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 27,445.50 บำท  27,445.50 บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

4638 วัสดุส านักงาน 7,062.00     7,062.00      ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 07095/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,062.- บำท  7,062.- บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4639 วัสดุส านักงาน 2,015.88     2,015.88      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07096/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,015.88 บำท  2,015.88 บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4640 วัสดุส านักงาน 92,691.96   92,691.96    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07111/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,691.96 บำท  92,691.96 บำท ของผู้ใช้ 23/6/2560

4641 วัสดุส านักงาน 84,246.45   84,246.45    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07250/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 84,246.45 บำท 84,246.45 บำท ของผู้ใช้ 28/6/2560

4642 วัสดุส านักงาน 61,792.50   61,792.50    ตกลงราคา ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ตามความต้องการ 07216/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 61,792.50 บำท 61,792.50 บำท ของผู้ใช้ 28/6/2560

4643 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07258/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/6/2560

4644 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07303/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/6/2560

4645
เคร่ืองคิดเลข 14 หลัก ย่ีห้อ CASIO รุ่น 
DJ-240D 706.20        706.20         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06432/2560
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 706.20 บำท  706.20 บำท ของผู้ใช้ 1/6/2560

4646 ไส้ปากกา 1.0 มม. Pentel Energel LR-10C 770.40        770.40         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06401/2560
จ านวน 36 แท่ง รำคำท่ีเสนอ 770.40 บำท  770.40 บำท ของผู้ใช้ 7/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4647 วัสดุส านักงาน 37,621.20   37,621.20    ตกลงราคา
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิสเต็มส์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิส

เต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 06576/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,621.20 บำท 37,621.20 บำท ของผู้ใช้ 7/6/2560

4648 สติกเกอร์กระดาษ A4 คละสี 299.60        299.60         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06643/2560
จ านวน 2 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 299.60 บำท  299.60 บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4649 วัสดุส านักงาน 1,476.60     1,476.60      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06646/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,476.60 บำท  1,476.60 บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4650 วัสดุส านักงาน 2,439.60     2,439.60      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06624/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,439.60 บำท 2,439.60 บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4651 ปากกาพร้อมแท่นต้ังโต๊ะ M&G 321.00        321.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06653/2560
จ านวน 12 อัน รำคำท่ีเสนอ 321.- บำท  321.- บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4652 ผ้าหมึก EPSON LQ2170/2070 5,726.64     5,726.64      ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 06577/2560
จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 5,726.64 บำท  5,726.64 บำท ของผู้ใช้ 7/6/2560

4653
ป้ายช่ือพลาสติกต้ังโต๊ะ 2 หน้า ขนาด 5" x 
12" 2,311.20     2,311.20      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06642/2560
จ านวน 12 อัน รำคำท่ีเสนอ 2,311.20 บำท 2,311.20 บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4654
เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ย่ีห้อ CASIO รุ่น 
AX-120ST 1,540.80     1,540.80      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06622/2560
จ านวน 4 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 1,540.80 บำท ร 1,540.80 บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

4655 พลาสติกหนา 0.25 มม. x 54" x 50 หลา 8,025.00     8,025.00      ตกลงราคา ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ร้าน ประสงค์ พี.วี.ซี ตามความต้องการ 06712/2560
จ านวน 3 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 8,025.- บำท  8,025.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2560

4656
บอร์ตติดประกาศขอบไม้พ้ืนก ามะหย่ีสีน้ าเงิน 
ขนาด 182 x 135 ซม 6,848.00     6,848.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06899/2560
จ านวน 2 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 6,848.- บำท  6,848.- บำท ของผู้ใช้ 19/6/2560

4657 วัสดุส านักงาน 11,235.00   11,235.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 06996/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,235.- บำท  11,235.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

4658 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 30 x 40 ซม. 321.00        321.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06968/2560
จ านวน 2  แผ่น รำคำท่ีเสนอ 321.- บำท 321.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4659 วัสดุส านักงาน 75,242.40   75,242.40    ตกลงราคา บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พล็อต แอนด์ ปร้ินท์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 07155/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,242.40 บำท  75,242.40 บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

4660 วัสดุส านักงาน 4,194.40     4,194.40      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07203/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,194.40 บำท  4,194.40 บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

4661
กระดานชานอ้อยหุ้มก ามะหย่ีสีน้ าเงินขอบ
อลูมิเนียมมน ขนาด 90 x 180 ซม. 2,782.00     2,782.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 07205/2560
จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 2,782.- บำท  2,782.- บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

4662 วัสดุส านักงาน 21,057.60   21,057.60    ตกลงราคา บริษัท เอียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เอียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 07313/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,057.60 บำท 21,057.60 บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

4663 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06497/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 5/6/2560

4664 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06532/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 7/6/2560

4665 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 06955/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

4666 น้ าตาลทรายขาว 7,500.00     7,500.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 07137/2560
จ านวน 250 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 7,500.- บำท  7,500.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2560

4667 อาหารแห้ง 24,941.70   24,941.70    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07188/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

4668 น้ าด่ืมแบบถ้วยพลาสติก 13,200.00   13,200.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 07331/2560
จ านวน 5,280 ถ้วย รำคำท่ีเสนอ 13,200.- บำท  13,200.- บำท ของผู้ใช้ 30/6/2560

4669 อาหารแห้ง 81,241.00   81,241.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 06938/2560
จ านวน 17 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,241.- บำท 81,241.- บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

4670 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 07428/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท  98,868.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

4671 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 07494/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท 98,868.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4672 ถุงซิปใสขนาด 10x15 ซม. (ขนาด4"x6") 5,136.00     5,136.00      ตกลงราคา บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 07156/2560
จ านวน 60 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 5,136.- บำท 5,136.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2560

4673 TONER XEROX รุ่น CT201795 10,700.00   10,700.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07342/2560
จ านวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 10,700.- บำท  10,700.- บำท ของผู้ใช้ 4/7/2560

4674 วัสดุส านักงาน 53,928.00   53,928.00    ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ัน

เนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณ

สารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 07476/2560
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 53,928.- บำท  53,928.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

4675 ถุงซิปใส ขนาด 18x28 ซม. (7"x11") 4,280.00     4,280.00      ตกลงราคา บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 07514/2560
จ านวน 50 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 4,280.- บำท  4,280.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

4676 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07474/2560
จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท 99,510.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

4677 สติกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6 A20 99,510.00   99,510.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07597/2560
จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท 99,510.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

4678 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07442/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

4679 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07515/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

4680 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07488/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

4681 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07678/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

4682 วัสดุส านักงาน 60,776.00   60,776.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07491/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,776.- บำท 60,776.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

4683 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07679/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560
4684 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 07680/2560

จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท  98,868.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560
4685 วัสดุส านักงาน 92,555.00   92,555.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07720/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,555.- บำท  92,555.- บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560
4686 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 07708/2560

จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560
4687 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 07772/2560

จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 20/7/2017
4688 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07757/2560

จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท 97,370.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2017
4689 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07878/2560

จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560
4690 วัสดุส านักงาน 76,106.96   76,106.96    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07709/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,106.96 76,106.96 ของผู้ใช้ 18/7/2560
4691 วัสดุส านักงาน 15,194.00   15,194.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.พี.เพ่ิมกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.พี.เพ่ิมกิจ ตามความต้องการ 07721/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,194.- บำท 15,194.- บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560
4692 วัสดุส านักงาน 87,258.50   87,258.50    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07756/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,258.50 บำท 87,258.50 บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560
4693 วัสดุส านักงาน 17,970.65   17,970.65    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07722/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,970.65 บำท  17,970.65 บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560
4694 วัสดุส านักงาน 97,637.50   97,637.50    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07724/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,637.50 บำท  97,637.50 บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560
4695 วัสดุส านักงาน 39,868.20   39,868.20    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07803/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,868.20 บำท 39,868.20 บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

4696 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07852/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

4697 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07874/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

4698 วัสดุส านักงาน 54,152.70   54,152.70    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07882/2560
จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,152.70 บำท 54,152.70 บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

4699 วัสดุส านักงาน 41,344.80   41,344.80    ตกลงราคา บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07898/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,344.80 บำท  41,344.80 บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

4700 วัสดุส านักงาน 90,425.70   90,425.70    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07904/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,425.70 บำท  90,425.70 บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560

4701 วัสดุส านักงาน 10,785.60   10,785.60    ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 07906/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,785.60 บำท 10,785.60 บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560

4702 หมึกพิมพ์สีด าริโซ่ รุ่น EZ-201 11,556.00   11,556.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ตามความต้องการ 07905/2560
จ านวน 12 หลอด รำคท่ีเสนอ 11,556.- บำท 11,556.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2560

4703 วัสดุส านักงาน 61,979.75   61,979.75    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 07939/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 61,979.75 บำท  61,979.75 บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4704 วัสดุส านักงาน 64,129.38   64,129.38    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07944/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,129.38 บำท  64,129.38 บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560
4705

กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A5 สี
ขาว 25,680.00   25,680.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07873/2560
จ านวน 500 รีม รำคำท่ีเสนอ 25,680.- บำท  25,680.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

4706 นาฬิกาติดผนัง 12 น้ิว SEIKO 1,391.00     1,391.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07472/2560
จ านวน 2 เรือน รำคำท่ีเสนอ 1,391.- บำท 1,391.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

4707 วัสดุส านักงาน 3,600.00     3,600.00      ตกลงราคา ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร้าน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ตามความต้องการ 07407/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,600.- บำท  3,600.- บำท ของผู้ใช้ 7/7/2560

4708 วัสดุส านักงาน 3,424.00     3,424.00      ตกลงราคา ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 07558/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,424.- บำท  3,424.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4709
สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ ขนาด 10x2.5 ซม.
 ชนิด 1 แถว (มีไดคัท 2 ดวง) ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00   99,617.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07639/2560
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท 99,617.- บำท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4710
สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ ขนาด 10x2.5 ซม.
 ชนิด 1 แถว (มีไดคัท 5 ดวง) ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00   99,617.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07690/2560
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท  99,617.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

4711 วัสดุส านักงาน 2,471.70     2,471.70      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07684/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,471.70 บำท  2,471.70 บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

4712 ตรายางต่างๆ 11,760.00   11,760.00    ตกลงราคา ร้าน วรชิตตรายาง ร้าน วรชิตตรายาง ตามความต้องการ 07695/2560
จ านวน 68 อัน รำคำท่ีเสนอ 11,760.- บำท  11,760.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

4713 นาฬิกาติดผนัง 12 น้ิว SEIKO 2,782.00     2,782.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07851/2560
จ านวน 4 เรือน รำคำท่ีเสนอ 2,782.- บำท 2,782.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

4714 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 61 ซม. X 81 ซม. 642.00        642.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 07850/2560
จ านวน 2 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 642.- บำท  642.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

4715 วัสดุส านักงาน 12,626.00   12,626.00    ตกลงราคา
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ า
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต 

แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ า ตามความต้องการ 07880/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,626.- บำท  12,626.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

4716 วัสดุส านักงาน 19,260.00   19,260.00    ตกลงราคา
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ า
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต 

แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ า ตามความต้องการ 07853/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 19,260.- บำท  19,260.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

4717
กระดาษพิมพ์ภาพก่ึงเงาก่ึงด้าน 260g. ขนาด
 42"x30 M. 30,816.00   30,816.00    ตกลงราคา

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต จ า

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต 
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ า ตามความต้องการ 07856/2560

จ านวน 8 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 30,816.- บำท  30,816.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560
4718

เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ย่ีห้อ Casio รุ่น 
AX-120ST 770.40        770.40         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมสาสน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมสาสน์ ตามความต้องการ 07848/2560
จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 770.40 บำท  770.40 บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

4719
ซองกันกระแทก (Air Bubble) เม็ดเล็กสีขาว 
DIA 10mm 6,163.20     6,163.20      ตกลงราคา บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07978/2560
ขนาด 17 x 28 ซม. +2 ซม. แผ่นหลัง รำคำท่ีเสนอ 6,163.20 บำท  6,163.20 บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4720 วัสดุส านักงาน 11,340.00   11,340.00    ตกลงราคา บริษัท ควอเดล พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท ควอเดล พร้ินต้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08035/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,340.- บำท  11,340.- บำท ของผู้ใช้ 28/7/2560

4721 น้ าผลไม้ 40% ตรามาลี 6,840.00     6,840.00      ตกลงราคา บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง จ ากัด บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง จ ากัด ตามความต้องการ 07487/2560
จ านวน 20 หีบ รำคำท่ีเสนอ 6,840.- บำท 6,840.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2560

4722 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07596/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

4723 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07608/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4724 อาหารแห้ง 24,941.70   24,941.70    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07759/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

4725 แครกเกอร์ชีล ตราเจลล่ี 4,860.00     4,860.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 07743/2560
จ านวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 4,860.- บำท  4,860.- บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560

4726 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07853/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 24/7/2560

4727 น้ าด่ืมแบบถ้วยพลาสติก 13,000.00   13,000.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08026/2560
จ านวน 5,280 ถ้วย รำคำท่ีเสนอ 13,000.- บำท ฃ 13,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560

4728 อาหารแห้ง 82,735.00   82,735.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 07754/2560
จ านวน 15 รายการ รำคำท่ีเสนอ 82,735.- บำท  82,735.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

4729 วัสดุส านักงาน 200,625.00 200,625.00  ตกลงราคา บริษัท แสนสุคนธ์ จ ากัด บริษัท แสนสุคนธ์ จ ากัด ตามความต้องการ 463/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 200,625.- บำท  200,625.- บำท ของผู้ใช้ 14/7/2560

4730 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08119/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4731 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08414/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

4732 แครกเกอร์ชีล ตราเจลล่ี 8,100.00     8,100.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08475/2560
จ านวน 50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,100.- บำท  8,100.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4733 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08487/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4734 น้ าผลไม้ 40% ตรามาลี 10,260.00   10,260.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08766/2560
จ านวน 30 หีบ รำคำท่ีเสนอ 10,260.- บำท  10,260.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4735 อาหารแห้ง 24,941.70   24,941.70    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08760/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4736
BEBE 1 ADV.START NWB046-1 BIB 
(12X600G) N1 35,592.48   35,592.48    ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08762/2560
จ านวน 21 ลัง รำคำท่ีเสนอ 35,592.48 บำท 35,592.48 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4737 ป้ายสามเหล่ียมต้ังโต๊ะ 2 หน้าแนวนอน ขนาด 3"x12" 909.50        909.50         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08125/2560
จ านวน 10 อัน รำคำท่ีเสนอ 909.50 บำท 909.50 บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

4738 วัสดุส านักงาน 7,993.97     7,993.97      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08210/2560
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,993.97 บำท  7,993.97 บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

4739 วัสดุส านักงาน 6,955.00     6,955.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08416/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 6,955.- บำท 6,955.- บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

4740
Thermal Paper กว้าง 80มม.xยาว80ม.x
แกน1.2มม. 42,800.00   42,800.00    ตกลงราคา

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08363/2560

จ านวน 100 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 42,800.- บำท  42,800.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560
4741 วัสดุส านักงาน 2,600.10     2,600.10      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08478/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,600.10 บำท  2,600.10 บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560
4742 วัสดุส านักงาน 5,050.40     5,050.40      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08792/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,050.40 บำท  5,050.40 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560
4743

เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ย่ีห้อ CASIO รุ่น 
DJ-120D 1,112.80     1,112.80      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08452/2560
จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 1,112.80 บำท 1,112.80 บำท ของผู้ใช้ 10/8/2560

4744 กระดานไวท์บอร์ด 60 ซม. X ยาว 80 ซม. 321.00        321.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08476/2560
จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 321.- บำท  321.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4745 วัสดุส านักงาน 78,420.00   78,420.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08482/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,420.- บำท  78,420.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560
4746 วัสดุส านักงาน 1,605.00     1,605.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08517/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,605.- บำท  1,605.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560
4747 วัสดุส านักงาน 95,016.00   95,016.00    ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ตามความต้องการ 08208/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,016.- บำท 95,016.- บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560
4748 ป้ายช่ือพลาสติกติดหน้าอก PS20 ชนิดแข็ง 856.00        856.00         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08129/2560

จ านวน 200 อัน รำคำท่ีเสนอ 856.- บำท  856.- บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560
4749 ผ้าหมึก EPSON LQ300 1,540.80     1,540.80      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08150/2560

จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 1,540.80 บำท 1,540.80 บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560
4750 วัสดุส านักงาน 90,802.34   90,802.34    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08149/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,802.34 บำท  90,802.34 บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560
4751 วัสดุส านักงาน 24,289.00   24,289.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08216/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,289.- บำท  24,289.- บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560
4752 วัสดุส านักงาน 80,453.30   80,453.30    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08211/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,453.30 บำท  80,453.30 บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560
4753 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 08250/2560

จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท 98,868.- บำท ของผู้ใช้ 4/8/2560

4754 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08251/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/8/2560

4755 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08370/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

4756 วัสดุส านักงาน 7,671.90     7,671.90      ตกลงราคา บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 08222/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,671.90 บำท  7,671.90 บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

4757 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 08400/2560
จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4758 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 08484/2560
จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4759 กระดาษสีม่วงหน้าเดียว 231.12        231.12         ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08453/2560
จ านวน 24 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 231.12 บำท  231.12 บำท ของผู้ใช้ 10/8/2560

4760 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08413/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

4761 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08457/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/8/2560

4762 TONER HP รุ่น Q2612A 97,883.60   97,883.60    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08415/2560
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,883.60 บำท  97,883.60 บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

4763 วัสดุส านักงาน 5,301.85     5,301.85      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08403/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,301.85 บำท  5,301.85 บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

4764 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08513/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4765 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08552/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/8/2560

4766 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08763/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4767 ผงหมึก Canon 319II 85,000.00   85,000.00    ตกลงราคา
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์

 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08790/2560
จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4768 TONER HP รุ่น Q7553A 97,455.60   97,455.60    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08495/2560
จ านวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,455.60 บำท  97,455.60 บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4769 วัสดุส านักงาน 2,431.04     2,431.04      ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08514/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,431.04 บำท 2,431.04 บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4770 วัสดุส านักงาน 92,691.96   92,691.96    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08515/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,691.96 บำท 92,691.96 บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4771 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00   98,868.00    ตกลงราคา บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 08467/2560
จ านวน 1,400 รีม รำคำท่ีเสนอ 98,868.- บำท 98,868.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4772 วัสดุส านักงาน 16,531.50   16,531.50    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08485/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,531.50 บำท  16,531.50 บำท ของผู้ใช้ 11/8/2560

4773 วัสดุส านักงาน 49,648.00   49,648.00    ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ัน

เนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณ

สารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 08530/2560
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 49,648.- บำท  49,648.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4774 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี 

จ ากัด ตามความต้องการ 08535/2560
จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4775 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60   99,916.60    ตกลงราคา บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี 

จ ากัด ตามความต้องการ 08535/2560
จ านวน 29 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,916.60 บำท  99,916.60 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4776 กระดาษต่อเน่ือง ขนาด 9.5 x 11 น้ิว 3 ช้ัน 61,200.00   61,200.00    ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ตามความต้องการ 08516/2560
จ านวน 120 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 61,200.- บำท  61,200.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2560

4777 วัสดุส านักงาน 45,821.68   45,821.68    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08769/2560
จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 45,821.68 บำท 45,821.68 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4778 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00   97,370.00    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08774/2560
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

4779 วัสดุส านักงาน 92,691.96   92,691.96    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08812/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,691.96 บำท 92,691.96 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560
4780 วัสดุส านักงาน 95,533.88   95,533.88    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08789/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,533.88 บำท  95,533.88 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560
4781 วัสดุส านักงาน 3,856.28     3,856.28      ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08793/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,856.28 บำท  3,856.28 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560
4782 วัสดุส านักงาน 55,507.32   55,507.32    ตกลงราคา บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08813/2560

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 55,507.32 บำท  55,507.32 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560
4783 วัสดุส านักงาน 86,199.20   86,199.20    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08791/2560

จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,199.20 บำท  86,199.20 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560
4784 วัสดุส านักงาน 35,235.10   35,235.10    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08127/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 35,235.10 บำท  35,235.10 บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560
4785 สายคล้องกล้อง Carry Speed FS-Slim 7,062.00     7,062.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 664/2560

จ านวน 2 เส้น รำคำท่ีเสนอ 7,062.- บำท 7,062.- บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560
4786 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 643/2560

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 15/9/2560
4787 แครกเกอร์ชีล ตราเจลล่ี 9,720.00     9,720.00      ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 642/2560

จ านวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 9,720.- บำท 9,720.- บำท ของผู้ใช้ 15/9/2560
4788 น้ าผลไม้ 40% ตรามาลี 13,680.00   13,680.00    ตกลงราคา บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 641/2560

จ านวน 40 หีบ รำคำท่ีเสนอ 13,680.- บำท  13,680.- บำท ของผู้ใช้ 15/9/2560
4789 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 665/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560
4790 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 703/2560

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

4791 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 830/2560
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 27/9/2560

4792 อาหารแห้ง 24,941.70   24,941.70    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 787/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 25/9/2560
4793 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40   98,782.40    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 875/2560

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 29/9/2560
4794 อาหารแห้ง 98,193.90   98,193.90    ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 876/2560

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 29/9/2560
4795

กระดานชายอ้อยบุก ามะหย่ี สีเขียว ขนาด 79
 x 150 ซม. 5,136.00     5,136.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 663/2560
จ านวน 2 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 5,136.- บำท  5,136.- บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

4796 วัสดุส านักงาน 2,782.00     2,782.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 755/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,782.- บำท  2,782.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

4797
ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 130 x 245 ซม. หนา 
4 มิล 10,272.00   10,272.00    ตกลงราคา บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 614/2560
จ านวน 40 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 10,272.- บำท  10,272.- บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

4798 แผ่นยางรองตัด ขนาด 90 x 60 ซม. 2,355.00     2,355.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 662/2560
จ านวน 4 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 2,355.- บำท  2,355.- บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

4799 ธงชาติ ขนาด 3.00 x 4.50 เมตร 2,400.00     2,400.00      ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 613/2560
จ านวน 3 ผืน รำคำท่ีเสนอ 2,400.- บำท 2,400.- บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

4800 วัสดุส านักงาน 72,760.00   72,760.00    ตกลงราคา บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด ตามความต้องการ 585/2560
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 72,760.- บำท  72,760.- บำท ของผู้ใช้ 13/9/2560

4801
กระดาษพิมพ์ภาพมันวาวกันน้ าชนิดม้นวาว 
ขนาด 36"x30 M. 16,264.00   16,264.00    ตกลงราคา

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต 
แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 701/2560

จ านวน 4 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 16,264.- บำท  16,264.- บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560
4802 แฟ้มเจาะพลาสติก Xing 2,140.00     2,140.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 612/2560

จ านวน 80 แฟ้ม รำคำท่ีเสนอ 2,140.- บำท  2,140.- บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

4803 วัสดุส านักงาน 64,200.00   64,200.00    ตกลงราคา
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต 

แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 661/2560
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท 64,200.- บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

4804 กระดาษส าหรับเคร่ืองพิมพ์บัตรคิวสีด า 17,120.00   17,120.00    ตกลงราคา บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จ ากัด บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 584/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 40 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 17,120.- บำท  17,120.- บำท ของผู้ใช้ 13/9/2560
4805 วัสดุส านักงาน 3,343.75     3,343.75      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 829/2560

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,343.75 บำท  3,343.75 บำท ของผู้ใช้ 27/9/2560
4806 ตรายางขนาดต่างๆ 13,540.00   13,540.00    ตกลงราคา ร้าน วรชิตตรายาง ร้าน วรชิตตรายาง ตามความต้องการ 702/2560

จ านวน 79 อัน รำคำท่ีเสนอ 13,540.- บำท  13,540.- บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560
4807 ตรายางขนาดต่างๆ 61,140.00   61,140.00    ตกลงราคา ร้าน วรชิตตรายาง ร้าน วรชิตตรายาง ตามความต้องการ 823/2560

จ านวน 357 อัน รำคำท่ีเสนอ 61,140.- บำท 61,140.- บำท ของผู้ใช้ 27/9/2560
4808 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,119.00 16,119.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00060/2560

 จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,119.- บำท 26,119.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2559
4809 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,119.00 16,119.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ตามความต้องการ 00351/2560

 จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,119.- บำท 16,119.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2559
4810 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,663.17 9,663.17 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00358/2560

 จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,663.17.- บำท 9,663.17.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
4811 วัสดุก่อสร้าง ประปา 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00366/2560

 จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,400.- บำท  21,400.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
4812 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,955.00 6,955.00 ตกลงราคา บริษัท ดี แอน์ จี แอนด์ เคมีภัณฑ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ดี แอน์ จี แอนด์ เคมีภัณฑ์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00372/2560

 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,955.- บำท 6,955.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
4813 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,321.61 18,321.61 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00373/2560

 จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,321.61.- บำท 18,321.61.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559
4814 วัสดุก่อสร้าง ประปา 67,410.00 67,410.00 ตกลงราคา บริษัท ดี แอน์ จี แอนด์ เคมีภัณฑ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ดี แอน์ จี แอนด์ เคมีภัณฑ์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00510/2560

 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,410.- บำท 67,410.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2559
4815 วัสดุก่อสร้าง ประปา 64,208.00 64,208.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00499/2560

 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,208.- บำท 64,208.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2559
4816 วัสดุก่อสร้าง ประปา 64,208.00 64,208.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00499/2561

 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,208.- บำท 64,208.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2559
4817 วัสดุก่อสร้าง ประปา 1,926.00 1,926.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2001 ตามความต้องการ 00548/2560

 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,926.- บำท 1,926.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4818 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,742.80 10,742.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00557/2560
 จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,742.80.- บำท 10,742.80.- บำท ของผู้ใช้ 28/10/2559

4819 วัสดุก่อสร้าง ประปา 37,750.00 37,750.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 00539/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,750.- บำท 37,750.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559

4820 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 00539/2561
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,750.- บำท 37,750.- บำท ของผู้ใช้ 28/10/2559

4821 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00061/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บำท 94,160.- บำท 5/10/2559

4822 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,189.00 99,189.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00097/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,186.- บำท 99,186.- บำท 6/10/2559

4823 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 43,335.00 43,335.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด ตามความต้องการ 00157/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,335.- บำท 43,335.- บำท ของผู้ใช้ 7/10/2559

4824 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 66,768.00 66,768.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00159/256
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,768.- บำท 66,768.- บำท 10/10/2559

4825 เส้ือกาวน์แยกโรค 94,160.00 66,768.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00348/2560
 จ านวน 400 ตัว ราคาท่ีเสนอ 94,160.- บำท 94,160.- บำท 17/10/2559

4826 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 58,850.00 58,850.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด ตามความต้องการ 00390/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,850.- บำท 58,850.- บำท ของผู้ใช้ 13/10/2559

4827 ผ้าซับโลหิต ขนาด 15"x15" 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด ตามความต้องการ 00354/2560
จ านวน 2,000 ผืน ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4828 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,757.00 7,757.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00364/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,757.- บำท 7,757.- บำท 18/10/2559

4829 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล (ซัพพลาย) 2001 จ ากัด ตามความต้องการ 00541/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.- บำท 74,900.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559

4830 ผ้าปูสามัญ ขนาด 71"x108" 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00543/2560
จ านวน 300 ผืน ราคาท่ีเสนอ 95,658.- บำท 95,658.- บำท 27/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4831 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 66,340.00 66,340.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00555/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,340.- บำท 66,340.- บำท 28/10/2559

4832 สต๊ิกเกอร์ไดเร็กซ์เทอร์โม่ 2x2.5 ซม. 22,470.00 22,470.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00106/2560
จ านวน 150,000 ดวง ราคาท่ีเสนอ 22,470.- บำท 22,470.- บำท ของผู้ใช้ 6/10/2559

4833 ฉ.083 ฉลากยาหม่อง 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ. กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ.เจ. กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00350/2560
จ านวน 20,000 ดวง ราคาท่ีเสนอ 21,400.- บำท 21,400.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2559

4834 ฉ.083 ฉลากยาหม่อง 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ. กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ.เจ. กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00350/2561
จ านวน 20,000 ดวง ราคาท่ีเสนอ 21,400.- บำท 21,400.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4835 สต๊ิกเกอร์ยา 8.5x6 ซม. 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท จ ากัด ตามความต้องการ 00371/2560
จ านวน 540,000 ดวง ราคาท่ีเสนอ 92,448.- บำท 92,448.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2559

4836 วัสดุแบบพิมพ์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 00387/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,000.- บำท 61,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2559

4837 วัสดุแบบพิมพ์ 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เอ โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เอ โปรดักส์ ตามความต้องการ 00544/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บำท 22,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559

4838 วัสดุแบบพิมพ์ 52,130.00 52,130.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00546/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,130.- บำท 52,130.- บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559

4839 สต๊ิกเกอร์ยา 8.5x6 ซม. 99,980.80 99,980.80 ตกลงราคา บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท จ ากัด ตามความต้องการ 00547/2560
จ านวน 584,000 ดวง ราคาท่ีเสนอ 99,980.80 บำท 99,980.80 บำท ของผู้ใช้ 27/10/2559

4840 วัสดุแบบพิมพ์ 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา ร้าน พร้ินเซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินเซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 00556/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605.- บำท  1,605.- บำท ของผู้ใช้ 28/10/2559

4841 แฟ้มประวัติข้าราชการ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ. กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ.เจ. กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00568/2560
จ านวน 1,000 แฟ้ม ราคาท่ีเสนอ 64,200.- บำท 64,200.- บำท ของผู้ใช้ 28/10/2559

4842 วัสดุก่อสร้าง ประปา 93,003.52 93,003.52 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00705/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,003.52.-บำท 93,003.52.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

4843 วัสดุก่อสร้าง ประปา 71,895.44 71,895.44 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์แวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์แวร์ ตามความต้องการ 00697/2560
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,895.44.-บำท 71,895.44.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4844 วัสดุก่อสร้าง ประปา 13,734.00 13,734.00 ตกลงราคา ร้านเพ่ิมพูนการค้า ร้านเพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 00709/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,734.00.-บำท 13,734.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

4845 วัสดุก่อสร้าง ประปา 13,325.95 13,325.95 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00825/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,325.95.-บำท 13,325.95.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

4846 วัสดุก่อสร้าง ประปา 86,905.40 86,905.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00824/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,905.40.-บำท 86,905.40.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

4847 วัสดุก่อสร้าง ประปา 72,995.40 72,995.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00850/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,995.40.-บำท 72,995.40.-บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

4848 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,829.86 18,826.86 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00851/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,826.86.-บำท 18,826.86.-บำท ของผู้ใช้ 8/11/2559

4849 วัสดุก่อสร้าง ประปา 37,440.00 37,440.00 ตกลงราคา ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 00902/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,440.00.-บำท 37,440.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/11/2560

4850 วัสดุก่อสร้าง ประปา 20,003.65 20,003.65 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00994/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,003.65.-บำท 20,003.65.-บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559

4851 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,423.43 16,423.43 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01119/2560
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,423.43.-บำท 16,423.43.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

4852 วัสดุก่อสร้าง ประปา 34,609.15 34,609.15 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01133/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,609.15.-บำท 34,609.15.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2560

4853 วัสดุก่อสร้าง ประปา 44,169.62 44,169.62 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01264/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,169.62.-บำท 44,169.62.-บำท ของผู้ใช้ 22/11/2560

4854 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,493.38 5,493.38 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01167/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,493.38.-บำท 5,493.38.-บำท ของผู้ใช้ 18/11/2559

4855 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,803.00 10,803.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01306/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,803.00.-บำท 10,803.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

4856 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา ร้านเพ่ิมพูนการค้า ร้านเพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 01379/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,500.00.-บำท 10,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4857 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,394.00 15,394.00 ตกลงราคา ร้านเพ่ิมพูนการค้า ร้านเพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 01436/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,394.00.-บำท 15,394.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/11/2559

4858 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,031.08 12,031.08 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01437/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,031.08.-บำท 12,031.08.-บำท ของผู้ใช้ 29/11/2559

4859 วัสดุแบบพิมพ์ 90,415.00 90,415.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 00724/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,415.00.-บำท 90,415.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

4860 วัสดุแบบพิมพ์ 45,500.00 45,500.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 00722/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,500.00.-บำท 45,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

4861 วัสดุแบบพิมพ์ 37,200.00 37,200.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 00721/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,200.00.-บำท 37,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/11/2559

4862 วัสดุแบบพิมพ์ 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 00795/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,000.00.-บำท  87,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

4863 วัสดุแบบพิมพ์ 99,360.00 99,360.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 00826/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,360.00.-บำท 99,360.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

4864 วัสดุแบบพิมพ์ 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 00961/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.00.-บำท 9,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559

4865 วัสดุแบบพิมพ์ 10,914.00 10,914.00 ตกลงราคา บิสเนส การพิมพ์ บิสเนส การพิมพ์ ตามความต้องการ 01145/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,914.00.-บำท 10,914.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

4866 วัสดุแบบพิมพ์ 31,300.00 31,300.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ตามความต้องการ 01065/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,300.00.-บำท 31,300.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2560

4867 วัสดุแบบพิมพ์ 33,705.00 33,705.00 ตกลงราคา บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ ตามความต้องการ 01090/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,705.00.-บำท 33,705.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559

4868 วัสดุแบบพิมพ์ 10,165.00 10,165.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01134/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,165.00.-บำท 10,165.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

4869 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ ตามความต้องการ 01115/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,448.00.-บำท 92,448.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4870 วัสดุแบบพิมพ์ 12,500.00 12,500.00 ตกลงราคา นางสาวนาถลดา เอ่ียมน้อย นางสาวนาถลดา เอ่ียมน้อย ตามความต้องการ 01263/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,500.00.-บำท 12,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

4871 วัสดุแบบพิมพ์ 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ตามความต้องการ 01287/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.00.-บำท 95,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/11/2560

4872 วัสดุแบบพิมพ์ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอก พร้ินต้ิง ร้าน บางกอก พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 01377/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,000.00.-บำท 78,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/11/2559

4873 วัสดุแบบพิมพ์ 60,990.00 60,990.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 01354/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,990.00.-บำท 60,990.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/11/2559

4874 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,975.00 98,975.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย ตามความต้องการ 00814/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,975.00.-บำท 98,975.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2559

4875 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 00861/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 8/11/2559

4876 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 00898/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.00.-บำท 90,950.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/11/2559

4877 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,705.50 98,705.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 00969/2560
จ านวน 1 รายการ ราคท่ีเสนอ 98,705.50.-บำท 98,705.50.-บำท ของผู้ใช้ 11/11/2559

4878 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 00984/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/11/2559

4879 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01078/2560
 จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.00.-บำท 97,370.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559

4880 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย ตามความต้องการ 00971/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.00.-บำท 83,460.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/11/2559

4881 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,707.50 98,707.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01163/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,707.50.-บำท 98,707.50.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559

4882 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01116/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.00.-บำท 97,370.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4883 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,062.50 20,062.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01267/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,062.50.-บำท 20,062.50.-บำท ของผู้ใช้ 22/11/2560

4884 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 00971/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.00.-บำท  83,460.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559

4885 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01098/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,000.00.-บำท 70,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/11/2559

4886 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 01262/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.00.-บำท 96,300.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/11/2559

4887 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01288/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.00.-บำท 97,584.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/11/2559

4888 วัสดุก่อสร้าง ประปา 67,410.00 67,410.00 ตกลงราคา บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เรดด้ิง บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เรดด้ิง ตามความต้องการ 01496/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,410.00.-บำท 67,410.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

4889 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,382.00 5,382.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ตามความต้องการ 01499/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,382.00.-บำท 5,382.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

4890 วัสดุก่อสร้าง ประปา 44,084.00 44,084.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01555/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,084.00.-บำท 44,084.00.-บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4891 วัสดุก่อสร้าง ประปา 26,483.57 26,483.57 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01558/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,483.57.-บำท 26,483.57.-บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4892 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,188.37 12,188.37 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01553/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,188.37.-บำท 12,188.37.-บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559

4893 วัสดุก่อสร้าง ประปา 4,610.63 4,610.63 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01970/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,610.63.-บำท 4,610.63.-บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

4894 วัสดุก่อสร้าง ประปา 82,914.30 82,914.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01661/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,914.30.-บำท 82,914.30.-บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4895 วัสดุก่อสร้าง ประปา 36,702.80 36,702.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01605/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,702.80.-บำท 36,702.80.-บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559
4896 วัสดุก่อสร้าง ประปา 26,547.77 26,547.77 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01969/2560

จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,547.77.-บำท 26,547.77.-บำท ของผู้ใช้ 21/12/2559
4897 วัสดุก่อสร้าง ประปา 55,121.05 55,121.05 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02005/2560

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,121.05.-บำท 55,121.05.-บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4898 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,799.45 17,799.45 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02006/2560

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,799.45.-บำท 17,799.45.-บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4899 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,130.48 7,130.48 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02007/2560

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,130.48.-บำท 7,130.48.-บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4900 วัสดุก่อสร้าง ประปา 21,015.87 21,015.87 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02008/2560

จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,015.87.-บำท 21,015.87.-บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4901 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,749.00 11,749.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02249/2560

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,749.00.-บำท 11,749.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/12/2559
4902 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,154.00 5,154.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02259/2560

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,154.00.-บำท 5,154.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/12/2559
4903 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,274.00 16,274.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02250/2560

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,274.00.-บำท 16,274.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/12/2559
4904 วัสดุก่อสร้าง ประปา 22,285.00 22,285.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02247/2560

จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,285.00.-บำท 22,285.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/12/2559
4905 วัสดุก่อสร้าง ประปา 28,001.90 28,001.90 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02295/2560

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,001.90.-บำท 28,001.90.-บำท ของผู้ใช้ 30/12/2559

4906 วัสดุแบบพิมพ์ 60,990.00 60,990.00 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 01498/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,990.00.-บำท 60,990.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

4907 วัสดุแบบพิมพ์ 6,800.00 6,800.00 ตกลงราคา เอส พี เอ โปรดักส์ เอส พี เอ โปรดักส์ ตามความต้องการ 01497/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,800.00.-บำท 6,800.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559

4908 วัสดุแบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01493/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.00.-บำท 80,250.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559
4909 วัสดุแบบพิมพ์ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม ตามความต้องการ 01806/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.00.-บำท 36,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/12/2559
4910 วัสดุแบบพิมพ์ 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 01873/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,000.00.-บำท 14,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/12/2559
4911 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 ตกลงราคา บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ ตามความต้องการ 01874/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,980.80.-บำท 99,980.80.-บำท ของผู้ใช้ 16/12/2559
4912 วัสดุแบบพิมพ์ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 01925/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,000.00.-บำท 98,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559
4913 วัสดุแบบพิมพ์ 95,500.00 95,500.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 01921/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,500.00.-บำท 95,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559
4914 วัสดุแบบพิมพ์ 86,000.00 86,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 01914/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,000.00.-บำท 86,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2559
4915 วัสดุแบบพิมพ์ 52,000.00 52,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 01956/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,000.00.-บำท 52,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/12/2559
4916 วัสดุแบบพิมพ์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 02009/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00.-บำท 96,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4917 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 70,620.00 70,620.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด ตามความต้องการ 01494/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,620.00.-บำท 70,620.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/12/2559
4918 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01576/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/12/2559
4919 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01662/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.00.-บำท 97,370.00.-บำท ของผู้ใช้ 8/12/2559

4920 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,189.00 99,189.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 01964/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,189.00.-บำท  99,189.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/12/2559

4921 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,975.00 99,795.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด ตามความต้องการ 01961/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,975.00.-บำท 99,975.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/12/2559
4922 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,975.00 98,975.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด ตามความต้องการ 02048/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,975.00.-บำท 98,975.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/12/2559
4923 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,657.60 10,357.60 ตกลงราคา หุ้งหุ่นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ หุ้งหุ่นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ตามความต้องการ 02324/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,657.60.-บำท 10,657.60.-บำท ของผู้ใช้ 6/12/2559
4924 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,218.50 10,218.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02323/2560

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,218.50.-บำท 10,218.50.-บำท ของผู้ใช้ 5/1/2559
4925 วัสดุก่อสร้าง ประปา 35,310.00 35,310.00 ตกลงราคา บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02419/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,310.00.-บำท  35,310.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/1/2560
4926 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,512.00 15,512.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02410/2560

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,512.00.-บำท 15,512.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/1/2560
4927 วัสดุก่อสร้าง ประปา 22,917.00 22,917.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02404/2560

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,917.00.-บำท 22,917.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/1/2560
4928 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,507.23 12,507.23 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02416/2560

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,507.23.-บำท 12,507.23.-บำท ของผู้ใช้ 10/1/2560
4929 วัสดุก่อสร้าง ประปา 21,892.20 21,892.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02413/2560

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,892.20.-บำท 21,892.20.-บำท ของผู้ใช้ 10/1/2560
4930 วัสดุก่อสร้าง ประปา 45,614.10 45,614.10 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02457/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,614.10.-บำท 45,614.10.-บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
4931 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,957.76 5,957.76 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02589/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,957.76.-บำท 5,957.76.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560
4932 วัสดุก่อสร้าง ประปา 1,765.50 1,765.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02585/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,765.50.-บำท 1,765.50.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560
4933 วัสดุก่อสร้าง ประปา 19,217.20 19,217.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02777/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,217.20.-บำท 19,217.20.-บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560
4934 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,761.33 6,761.33 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02774/2560

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,761.33.-บำท 6,761.33.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4935 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,010.00 9,010.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02764/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,010.00.-บำท 9,010.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/1/2560

4936 วัสดุก่อสร้าง ประปา 22,073.03 22,073.03 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02752/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,073.03.-บำท 22,073.03.-บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

4937 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,841.00 15,841.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02772/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,841.00.-บำท 15,841.00.-บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

4938 วัสดุแบบพิมพ์ 49,000.00 49,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 02417/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,000.00.-บำท 49,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/1/2560

4939 วัสดุแบบพิมพ์ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 02471/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.00.-บำท 30,000.00.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

4940 วัสดุแบบพิมพ์ 27,500.00 27,500.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 02325/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,500.00.-บำท 27,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

4941 วัสดุแบบพิมพ์ 61,500.00 61,500.00 ตกลงราคา ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ตามความต้องการ 02582/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,500.00.-บำท 61,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

4942 วัสดุแบบพิมพ์ 14,980.00 14,980.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 25902560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,980.00.-บำท 14,980.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560

4943 วัสดุแบบพิมพ์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ตามความต้องการ 02745/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.00.-บำท 24,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

4944 วัสดุแบบพิมพ์ 53,360.00 53,360.00 ตกลงราคา บริษัท ทรีท เมด จ ากัด บริษัท ทรีท เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02776/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,360.00.-บำท 53,360.00.-บำท ของผู้ใช้ 19/1/2560

4945 วัสดุแบบพิมพ์ 38,500.00 38,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 02893/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,500.00.-บำท 98,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560

4946 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 9,523.00 9,523.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02322/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,523.00.-บำท 9,523.00.-บำท ของผู้ใช้ 5/1/2560

4947 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 49,000.00 49,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02458/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,000.00.-บำท 49,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560

4948 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,132.00 8,132.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 02465/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,132.00.-บำท 8,132.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/1/2560
4949 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,457.90 7,457.90 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 02597/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,457.90.-บำท 7,457.90.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2560
4950 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 02887/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/1/2560
4951 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 0290/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.00.-บำท 98,440.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2560
4952 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 02908/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.00.-บำท 74,900.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/1/2560
4953 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,167.00 11,167.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 03260/2560

จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,167.00.-บำท 11,167.00.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4954 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,166.00 15,166.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 03268/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,166.00.-บำท 15,166.00.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4955 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,200.00 16,200.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 03270/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,200.00.-บำท 16,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4956 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,129.80 15,129.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03272/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,129.80.-บำท 15,129.80.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4957 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,272.00 10,272.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03273/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,272.00.-บำท 10,272.00.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4958 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,242.60 16,242.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03309/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,242.60.-บำท 16,242.60.-บำท ของผู้ใช้ 7/2/2560

4959 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,601.50 17,601.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03315/2560
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,601.50.-บำท 17,601.50.-บำท ของผู้ใช้ 7/2/2560

4960 วัสดุก่อสร้าง ประปา 67,410.00 67,410.00 ตกลงราคา บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดด้ิง บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 03458/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,410.00.-บำท 67,410.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4961 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,087.00 15,087.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03455/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,087.00.-บำท 15,087.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4962 วัสดุก่อสร้าง ประปา 8,886.35 8,886.35 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ตามความต้องการ 03467/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,886.35.-บำท 8,886.35.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4963 วัสดุก่อสร้าง ประปา 8,501.15 8,501.15 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03815/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,501.15.-บำท 8,501.15.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4964 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,100.91 15,100.91 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03454/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,100.91.-บำท 15,100.91.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4965 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,801.76 15,801.76 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03813/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,801.76.-บำท 15,801.76.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4966 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,627.80 16,627.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03812/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,627.80.-บำท 16,627.80.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4967 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,627.80 16,627.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03450/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,627.80.-บำท 16,627.80.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4968 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,955.00 6,955.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03451/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,955.00.-บำท 6,955.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4969 วัสดุก่อสร้าง ประปา 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03516/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.00.-บำท 3,210.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

4970 วัสดุก่อสร้าง ประปา 4,499.00 4,499.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03653/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,499.00.-บำท 4,499.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4971 วัสดุก่อสร้าง ประปา 4,499.00 4,499.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03726/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,499.00.-บำท 4,499.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4972 วัสดุก่อสร้าง ประปา 19,649.00 19,649.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 03806/2560
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,649.00.-บำท 19,649.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4973 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,215.00 14,215.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 03809/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,215.00.-บำท 14,215.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4974 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,424.56 8,424.56 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03819/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,424.56.-บำท 9,424.56.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

4975 วัสดุก่อสร้าง ประปา 2,234.16 2,234.16 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03873/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,234.16.-บำท 2,234.16.-บำท ของผู้ใช้ 24/2/2560

4976 วัสดุก่อสร้าง ประปา 83,069.45 83,069.45 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ตามความต้องการ 03962/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,069.45.-บำท 83,069.45.-บำท ของผู้ใช้ 28/2/2560

4977 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,285.00 10,285.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03874/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,285.00.-บำท 10,285.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/2/2560

4978 วัสดุก่อสร้าง ประปา 91,485.00 91,485.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ตามความต้องการ 03869/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,485.00.-บำท 91,485.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/2/2560

4979 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,478.00 18,478.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 03968/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,478.00.-บำท 8,478.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/2/2560

4980 วัสดุก่อสร้าง ประปา 37,440.00 37,440.00 ตกลงราคา ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้ำน โรจน์ธ ำรงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 03969/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,440.00.-บำท 37,440.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/2/2560

4981 วัสดุแบบพิมพ์ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซด์ แอนด์ พรินต้ิง ตามความต้องการ 03448/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.00.-บำท 15,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4982 วัสดุแบบพิมพ์ 53,500.00 53,500.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 03274/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,500.00.-บำท 53,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4983 วัสดุแบบพิมพ์ 47,500.00 47,500.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 03275/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,500.00.-บำท 47,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4984 วัสดุแบบพิมพ์ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 03277/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,000.00.-บำท 55,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

4985 วัสดุแบบพิมพ์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษ ท ควอเดล พร้ินต้ิง บริษ ท ควอเดล พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 03323/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.00.-บำท 45,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/2/2560

4986 วัสดุแบบพิมพ์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษ ท ควอเดล พร้ินต้ิง บริษ ท ควอเดล พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 03443/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.00.-บำท 45,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4987 วัสดุแบบพิมพ์ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 03655/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.00.-บำท 75,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4988 วัสดุแบบพิมพ์ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 03441/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.00.-บำท 15,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

4989 วัสดุแบบพิมพ์ 76,500.00 76,500.00 ตกลงราคา ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ตามความต้องการ 03412/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,500.00.-บำท 76,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/2/2560

4990 วัสดุแบบพิมพ์ 47,500.00 47,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 03517/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,500.00.-บำท 47,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

4991 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 03658/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,980.80.-บำท 99,980.80.-บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4992 วัสดุแบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03654/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.00.-บำท 80,250.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4993 วัสดุแบบพิมพ์ 15,943.00 15,943.00 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส านักพิมพ์

กรุงเทพมหานคร
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส านักพิมพ์

กรุงเทพมหานคร ตามความต้องการ 03657/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,943.00.-บำท 15,943.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4994 วัสดุแบบพิมพ์ 82,080.00 82,080.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ าดัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ าดัด ตามความต้องการ 03657/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,080.00.-บำท 82,080.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/2/2560

4995 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,884.00 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 03733/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,448.00.-บำท 92,448.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4996 วัสดุแบบพิมพ์ 20,330.00 20,330.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03725/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,330.00.-บำท 20,330.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4997 วัสดุแบบพิมพ์ 29,960.00 29,960.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03736/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,960.00.-บำท 29,960.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560

4998 วัสดุแบบพิมพ์ 23,026.40 23,026.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 03737/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,026.40.-บำท 23,026.40.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

4999 วัสดุแบบพิมพ์ 63,200.00 63,200.00 ตกลงราคา ร้าน ยูไนเต็ด เพรส ร้าน ยูไนเต็ด เพรส ตามความต้องการ 03822/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,200.00.-บำท 63,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

5000 วัสดุแบบพิมพ์ 74,500.00 74,500.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 03823/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,500.00.-บำท 74,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

5001 วัสดุแบบพิมพ์ 82,000.00 82,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 03824/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,000.00.-บำท 82,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

5002 วัสดุแบบพิมพ์ 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 03825/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,000.00.-บำท 42,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

5003 วัสดุแบบพิมพ์ 64,000.00 64,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 03826/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,000.00.-บำท 64,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/2/2560

5004 วัสดุแบบพิมพ์ 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 03871/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.00.-บำท 3,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/2/2560

5005 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 03296/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/2/2560

5006 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,209.50 97,209.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 03256/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,209.50.-บำท 97,209.50.-บำท ของผู้ใช้ 6/2/2560

5007 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 03446/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/2/2560

5008 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 28,300.00 28,300.00 ตกลงราคา นายวันเฉลิม เพชรธ ารง นายวันเฉลิม เพชรธ ารง ตามความต้องการ 03501/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,300.00.-บำท 28,300.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

5009 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 03511/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/2/2560

5010 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 79,180.00 79,180.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 03738/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,180.00.-บำท 79,180.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/26560
5011 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 03739/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/2560
5012 วัสดุก่อสร้าง ประปา 26,059.85 26,059.85 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04011/2560

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,059.85.-บำท 26,059.85.-บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

5013 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,773.21 11,773.21 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04012/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,773.21.-บำท 11,773.21.-บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

5014 วัสดุก่อสร้าง ประปา 32,393.18 32,393.18 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04013/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,200.00.-บำท 16,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

5015 วัสดุก่อสร้าง ประปา 32,285.00 32,285.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04017/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,285.00.-บำท 32,285.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

5016 วัสดุก่อสร้าง ประปา 67,410.00 67,410.00 ตกลงราคา
บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เท

รดด้ิง
บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ 

เทรดด้ิง ตามความต้องการ 04454/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,410.00.-บำท 67,410.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

5017 วัสดุก่อสร้าง ประปา 4,468.32 4,468.32 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04463/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,468.32.-บำท 4,468.32.-บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

5018 วัสดุก่อสร้าง ประปา 13,054.00 13,054.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04464/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,054.00.-บำท 13,054.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

5019 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,050.00 10,050.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04790/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,050.00.-บำท 16,050.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/3/2560

5020 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,104.00 14,104.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 04667/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,104.00.-บำท 14,104.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560

5021 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,263.00 6,263.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 04587/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,263.00.-บำท 6,263.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560

5022 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,379.00 16,379.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 04591/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,379.00.-บำท 16,379.00 ของผู้ใช้ 22/3/2560
5023 วัสดุก่อสร้าง ประปา 8,148.05 8,148.05 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04668/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,148.05.-บำท 8,148.05.-บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560
5024 วัสดุก่อสร้าง ประปา 20,961.30 20,961.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04712/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,961.30.-บำท 20,961.30.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5025 วัสดุก่อสร้าง ประปา 28,328.25 28,325.25 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04719/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,328.25.-บำท 28,328.25.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5026 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,307.70 18,307.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04718/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,307.70.-บำท 18,307.70.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5027 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,146.75 17,146.75 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04583/2560

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,146.75.-บำท 17,146.75.-บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560
5028 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,524.00 11,524.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 04717/2560

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,524.00.-บำท 11,524.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5029 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,331.00 17,331.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 04669/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,331.00.-บำท 17,331.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560
5030 วัสดุก่อสร้าง ประปา 13,883.25 13,883.25 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04713/2560

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,883.25.-บำท 13,883.25.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5031 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,330.40 9,330.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04714/2560

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,330.40.-บำท 9,330.40.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5032 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,484.20 6,484.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04715/2560

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,484.20.-บำท 6,484.20.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5033 วัสดุก่อสร้าง ประปา 321.00 321.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04711/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 321.00.-บำท 321.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560
5034 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,307.70 18,307.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04718/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,307.70.-บำท 18,307.70.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560

5035 วัสดุก่อสร้าง ประปา 3,543.84 3,543.84 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04643/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,543.84.-บำท 3,543.84.-บำท ของผู้ใช้ 23/3/2560
5036 วัสดุก่อสร้าง ประปา 65,270.00 65,270.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04791/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,270.00.-บำท 65,270.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/3/2560
5037 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04790/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,050.00.-บำท 16,050.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/3/2560
5038 วัสดุก่อสร้าง ประปา 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04863/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,570.00.-บำท 54,570.00.-บำท ของผู้ใช้ 31/3/2560
5039 วัสดุแบบพิมพ์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 04275/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.00.-บำท 25,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 13/3/2560
5040 วัสดุแบบพิมพ์ 53,000.00 53,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 04294/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,000.00.-บำท 53,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 15/3/2560

5041 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 79,180.00 79,180.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 04304/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,180.00.-บำท 79,180.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/3/2560

5042 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04020/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.00.-บำท 83,460.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/3/2560

5043 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04453/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/3/2560

5044 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 40,125.00 40,125.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04496/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,125.00.-บำท 40,125.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

5045 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04497/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/3/2560

5046 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,094.00 90,094.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04621/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,094.00.-บำท 90,094.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/3/2560

5047 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,033.00 2,033.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04723/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,033.00.-บำท 2,033.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/3/2560

5048 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,390.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04865/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.00.-บำท 97,370.00.-บำท ของผู้ใช้ 31/3/2560
5049 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 82,925.00 82,925.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด ตามความต้องการ 04861/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,925.00.-บำท 82,925.00.-บำท ของผู้ใช้ 31/3/2560
5050 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 04027/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/3/2560
5051 วัสดุก่อสร้าง ประปา 59,706.00 59,706.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05019/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,706.00.-บำท 59,706.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5052 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,909.66 17,909.66 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05066/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,909.66.-บำท 17,909.66.-บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

5053 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,710.42 7,710.42 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05082/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,710.42.-บำท 7,710.42.-บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

5054 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,365.48 18,365.48 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05080/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,365.48.-บำท 18,365.48.-บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

5055 วัสดุก่อสร้าง ประปา 8,154.00 8,154.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 05083/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,154.00.-บำท 8,154.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

5056 วัสดุก่อสร้าง ประปา 25,637.20 65,637.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05086/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,637.20.-บำท 25,637.20.-บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

5057 วัสดุก่อสร้าง ประปา 50,673.06 50,673.06 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05118/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,673.06.-บำท 50,673.06.-บำท ของผู้ใช้ 1/4/2560

5058 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,016.00 12,016.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 05149/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,016.00.-บำท 12,016.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

5059 วัสดุก่อสร้าง ประปา 19,176.00 19,176.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 05146/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,176.00.-บำท 19,176.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

5060 วัสดุก่อสร้าง ประปา 21,900.76 21,900.76 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05159/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,900.76.-บำท 21,900.76.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5061 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,288.05 10,288.05 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05153/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,288.05.-บำท 10,288.05.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

5062 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,972.40 9,972.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ตามความต้องการ 05194/2560
จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,972.40.-บำท 9,972.40.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

5063 วัสดุก่อสร้าง ประปา 50,673.05 50,673.06 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05118/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,673.06.-บำท 50,673.06.-บำท ของผู้ใช้ 1/4/2560

5064 วัสดุก่อสร้าง ประปา 21,528.40 21,528.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05345/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,528.40.-บำท 21,528.40.-บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

5065 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,570.00 12,570.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05355/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,570.00.-บำท 12,570.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

5066 วัสดุก่อสร้าง ประปา 78,645.00 78,645.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05465/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,645.00.-บำท 78,645.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/4/2560

5067 วัสดุแบบพิมพ์ 26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 05330/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,000.00.-บำท 26,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

5068 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 05253/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,980.80.-บำท 99ล980.80.-บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

5069 วัสดุแบบพิมพ์ 87,500.00 87,500.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 05046/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,500.00.-บำท 87,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

5070 วัสดุแบบพิมพ์ 60,500.00 60,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 05017/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,500.00.-บำท 60,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5071 วัสดุแบบพิมพ์ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 05018/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,000.00.-บำท 92,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5072 วัสดุแบบพิมพ์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา ร้าน พร้ิน เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ิน เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 05023/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,420.00.-บำท 6,420.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5073 วัสดุแบบพิมพ์ 28,800.00 28,800.00 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 05029/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,800.00.-บำท 28,800.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5074 วัสดุแบบพิมพ์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 05030/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,000.00.-บำท 35,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5075 วัสดุแบบพิมพ์ 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 05032/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,000.00.-บำท 21,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5076 วัสดุแบบพิมพ์ 44,940.00 44,940.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05042/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,940.00.-บำท 44,940.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/4/2560

5077 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 05336/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,448.00.-บำท 92,448.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

5078 วัสดุแบบพิมพ์ 23,000.00 23,000.00 ตกลงราคา ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 05339/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,000.00.-บำท 23,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

5079 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,707.50 98,707.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05016/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,707.50.-บำท 98,707.50.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5080 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 93,090.00 93,090.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 02020/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,090.00.-บำท 93,090.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/4/2560

5081 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05117/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.00.-บำท 97,370.00.-บำท ของผู้ใช้ 19/4/2560

5082 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05166/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.00.-บำท 83,460.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/4/2560

5083 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05315/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.00.-บำท 94,160.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

5084 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05327/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.00.-บำท 98,440.00.-บำท ของผู้ใช้ 26/4/260



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5085 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05283/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.00.-บำท 90,950.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

5086 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05250/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,280.00.-บำท 4,280.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/4/2560

5087 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 6,933.00 6,933.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05325/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,933.00.-บำท 6,933.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/4/2560

5088 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,479.90 5,479.90 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05577/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,479.90.-บำท 5,479.90.-บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560

5089 วัสดุก่อสร้าง ประปา 57,780.00 57,780.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05495/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,780.00.-บำท 57,780.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

5090 วัสดุก่อสร้าง ประปา 48,160.00 48,160.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05520/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,160.00.-บำท 48,160.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/5/2560

5091 วัสดุก่อสร้าง ประปา 53,160.00 53,160.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05525/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,160.00.-บำท 53,160.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560

5092 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,510.00 14,510.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 05663/2560
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,510.00.-บำท 14,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 5/5/2560

5093 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,394.00 7,394.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 05712/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,394.00.-บำท 7,394.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

5094 วัสดุก่อสร้าง ประปา 33,792.00 33,792.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 05784/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,792.00.-บำท 33,792.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

5095 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,964.68 18,964.68 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05714/2560
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,964.68.-บำท 18,964.68.-บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

5096 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,007.60 5,007.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05745/2560
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,087.00.-บำท 15,087.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

5097 วัสดุก่อสร้าง ประปา 8,346.00 8,346.00 ตกลงราคา บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดด้ิง บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05868/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,346.00.-บำท 8,346.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5098 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,206.45 7,206.45 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ตามความต้องการ 06013/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,206.45.-บำท 7,206.45.-บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

5099 วัสดุก่อสร้าง ประปา 8,904.54 8,904.54 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06012/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,904.54.-บำท 8,904.54.-บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

5100 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,771.00 17,771.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06798/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,771.00.-บำท 17,771.00.-บำท ของผู้ใช้ 15/5/2560

5101 วัสดุก่อสร้าง ประปา 45,400.60 45,400.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06073/2660
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,801.76.-บำท 15,801.76.-บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

5102 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,078.00 11,078.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06088/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,078.00.-บำท 11,078.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

5103 วัสดุก่อสร้าง ประปา 78,645.00 78,645.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06108/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,645.00.-บำท 78,645.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5104 วัสดุก่อสร้าง ประปา 33,106.00 33,106.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06286/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,106.00.-บำท 33,106.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

5105 วัสดุก่อสร้าง ประปา 28,547.00 28,547.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06128/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,547.00.-บำท 28,547.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5106 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,204.00 12,204.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06171/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,204.00.-บำท 12,204.00.-บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

5107 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,398.09 12,398.09 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06172/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,398.09.-บำท 12,398.09.-บำท ของผู้ใช้ 26/5/2560

5108 วัสดุแบบพิมพ์ 97,500.00 97,500.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 05493/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,500.00.-บำท 97,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

5109 วัสดุแบบพิมพ์ 9,416.00 9,416.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05505/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,416.00.-บำท 9,416.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/5/2560

5110 วัสดุแบบพิมพ์ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 05580/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,000.00.-บำท 6,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5111 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,448.00 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 05579/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,448.00.-บำท 92,448.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560

5112 วัสดุแบบพิมพ์ 61,000.00 61,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 05589/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,000.00.-บำท 61,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560

5113 วัสดุแบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05643/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.00.-บำท 45,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 5/5/2560

5114 วัสดุแบบพิมพ์ 37,450.00 37,450.00 ตกลงราคา ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ตามความต้องการ 05775/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,450.00.-บำท 37,450.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

5115 วัสดุแบบพิมพ์ 74,900.00 74,900.00 ตกลงราคา ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ตามความต้องการ 05718/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.00.-บำท 74,900.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/5/2560

5116 วัสดุแบบพิมพ์ 37,343.00 37,343.00 ตกลงราคา ร้าน บิสซิเสน การพิมพ์ ร้าน บิสซิเสน การพิมพ์ ตามความต้องการ 05742/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,343.00.-บำท 37,343.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

5117 วัสดุแบบพิมพ์ 99,360.00 99,360.00 ตกลงราคา บริษัท เทคโนเมดิคัล จ าดัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ าดัด ตามความต้องการ 05769/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,360.00.-บำท 99,360.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

5118 วัสดุแบบพิมพ์ 20,544.00 20,544.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05869/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,544.00.-บำท 20,544.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

5119 วัสดุแบบพิมพ์ 33,705.00 33,705.00 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 05867/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,705.00.-บำท 33,705.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/5/2560

5120 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 9,980.80 ตกลงราคา
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปร้ินท์ ตามความต้องการ 06131/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,980.80.-บำท 99,980.80.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5121 วัสดุแบบพิมพ์ 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 06082/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.00.-บำท 95,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

5122 วัสดุแบบพิมพ์ 34,240.00 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 06083/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,240.00.-บำท 34,240.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5123 วัสดุแบบพิมพ์ 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา
บริษัท เอเอ็นที ออฟฟิค เอ็กซ์เพรส 

จ ากัด
บริษัท เอเอ็นที ออฟฟิค เอ็กซ์

เพรส จ ากัด ตามความต้องการ 06105/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,050.00.-บำท 16,050.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5124 วัสดุแบบพิมพ์ 65,270.00 65,270.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 06112/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,270.00.-บำท 65,270.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5125 วัสดุแบบพิมพ์ 94,000.00 94,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 06122/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,000.00.-บำท 94,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5126 วัสดุแบบพิมพ์ 44,000.00 44,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 06126/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,000.00.-บำท 44,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5127 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05519/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.00.-บำท 90,950.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/5/2560

5128 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 749,000.00 74,900.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05524/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.00.-บำท 74,900.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/5/2560

5129 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 49,000.00 49,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 05587/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,000.00.-บำท 49,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 4/5/2560

5130 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,189.00 99,189.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05665/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,189.00.-บำท 99,189.00.-บำท ของผู้ใช้ 5/5/2560

5131 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 23,540.00 23,540.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05779/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,540.00.-บำท 23,540.00.-บำท ของผู้ใช้ 11/5/2560

5132 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 74,841.15 74,841.15 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 05803/2560
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,841.15..-บำท 74,841.15.-บำท ของผู้ใช้ 22/5/2560

5133 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,412.40 1,412.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 06060/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,412.40.-บำท 1,412.40.-บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560

5134 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 06068/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.00.-บำท 94,160.00.-บำท ของผู้ใช้ 23/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5135 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 06102/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,617.00.-บำท 99,617.00.-บำท ของผู้ใช้ 24/5/2560

5136 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 60,990.00 60,990.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 06290/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,990.00.-บำท 60,990.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/5/2560

5137 วัสดุก่อสร้าง ประปา 33,576.60 33,576.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06620/2560

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,576.60.-บำท 33,576.60.-บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

5138 วัสดุก่อสร้าง ประปา 67,089.00 67,089.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06871/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,089.00.-บำท 67,089.00.-บำท ของผู้ใช้ 16/6/2560

5139 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,880.00 14,880.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06780/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,880.00.-บำท 14,880.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

5140 วัสดุก่อสร้าง ประปา 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกชัยฮาร์ดแวร์ ตามความต้องการ 06647/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.00.-บำท 97,584.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

5141 วัสดุก่อสร้าง ประปา 23,359.00 24,359.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06621/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,359.00.-บำท 24,359.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

5142 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,630.00 17,630.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06790/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,630.00.-บำท 17,630.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

5143 วัสดุก่อสร้าง ประปา 71,005.20 71,005.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06800/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,005.20.-บำท 71,005.20.-บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560

5144 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,723.65 15,723.65 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06930/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,723.65.-บำท 15,723.65.-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

5145 วัสดุก่อสร้าง ประปา 13,246.00 13,246.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06874/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,246.00.-บำท 13,246.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

5146 วัสดุก่อสร้าง ประปา 10,714.00 10,714.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06929/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,714.00.-บำท 10,714.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

5147 วัสดุก่อสร้าง ประปา 46,368.00 46,368.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07024/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,368.00.-บำท 46,368.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5148 วัสดุก่อสร้าง ประปา 61,255.20 61,225.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06961/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,225.20.-บำท 61,225.20.-บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

5149 วัสดุก่อสร้าง ประปา 5,471.00 5,471.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 07026/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,471.00.-บำท 5,471.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

5150 วัสดุก่อสร้าง ประปา 28,723.08 28,723.08 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07199/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,723.08.-บำท 28,723.08.-บำท ของผู้ใช้ 28/6/2560

5151 วัสดุแบบพิมพ์ 49,000.00 49,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 06452/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,000.00.-บำท 49,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/6/2560

5152 วัสดุแบบพิมพ์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 06775/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.00.-บำท 20,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

5153 วัสดุแบบพิมพ์ 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 06779/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,000.00.-บำท 21,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

5154 วัสดุแบบพิมพ์ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 06623/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,000.00.-บำท 65,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/6/2560

5155 วัสดุแบบพิมพ์ 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 06644/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,000.00.-บำท 14,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

5156 วัสดุแบบพิมพ์ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 06948/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.00.-บำท 18,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

5157 วัสดุแบบพิมพ์ 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 06947/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.00.-บำท 95,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560

5158 วัสดุแบบพิมพ์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07012/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00.-บำท 96,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560

5159 วัสดุแบบพิมพ์ 69,000.00 69,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 07011/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 69,000.00.-บำท 69,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

5160 วัสดุแบบพิมพ์ 77,515.00 77,515.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07009/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,515.-บำท 77,515.-บำท ของผู้ใช้ 21/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5161 วัสดุแบบพิมพ์ 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 07010/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,000.00.-บำท 54,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

5162 วัสดุแบบพิมพ์ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07029/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.00.-บำท 64,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

5163 วัสดุแบบพิมพ์ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07027/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,000.00.-บำท 35,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/6/2560

5164 วัสดุแบบพิมพ์ 9,800.00 9,800.00 ตกลงราคา ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ตามความต้องการ 07200/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,800.00.-บำท 9,800.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/6/2560

5165 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 06439/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.00.-บำท 64,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/6/2560

5166 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 06645/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

5167 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 06649/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.00.-บำท 64,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/6/2560

5168 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 06772/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560

5169 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,584.00 97,584.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 06771/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.00.-บำท 97,584.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/6/2560

5170 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 75,970.00 75,970.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 06799/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,970.00.-บำท 75,970.00.-บำท ของผู้ใช้ 15/6/2560

5171 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย 

(2001)จ ากัด ตามความต้องการ 06946/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.00.-บำท 80,250.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5172 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 66,340.00 66,340.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07229/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,340.00.-บำท 66,340.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/6/2560

5173 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07201/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/6/260

5174 วัสดุก่อสร้าง ประปา 42,521.40 42,521.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07786/2560

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,521.40.-บำท 42,521.40.-บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

5175 วัสดุก่อสร้าง ประปา 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07693/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

5176 วัสดุก่อสร้าง ประปา 37,440.00 37,440.00 ตกลงราคา ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กร๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กร๊ป ตามความต้องการ 07822/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,440.00.-บำท 37,440.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

5177 วัสดุแบบพิมพ์ 68,480.00 68,480.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07259/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,480.00.-บำท 98,480.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/7/2560

5178 วัสดุแบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07556/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.00.-บำท 80,250.00.-บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

5179 วัสดุแบบพิมพ์ 64,200.00 64,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07557/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.00.-บำท 64,200.00.-บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

5180 วัสดุแบบพิมพ์ 95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07750/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.00.-บำท 55,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 19/7/2560

5181 วัสดุแบบพิมพ์ 34,240.00 34,240.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07787/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,240.00.-บำท 34,240.00.-บำท ของผู้ใช้ 20/7/2560

5182 วัสดุแบบพิมพ์ 47,500.00 47,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 07689/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,500.00.-บำท 47,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

5183 วัสดุแบบพิมพ์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07682/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.00.-บำท 25,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

5184 วัสดุแบบพิมพ์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 07692/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.00.-บำท 25,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

5185 วัสดุแบบพิมพ์ 76,500.00 76,500.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้านอมรค้า ตามความต้องการ 07825/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,500.00.-บำท 76,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

5186 วัสดุแบบพิมพ์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07824/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,500.00.-บำท 45,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

5187 วัสดุแบบพิมพ์ 28,248.00 28,248.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07817/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,248.00.-บำท 28,248.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

5188 วัสดุแบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 07897/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.00.-บำท 80,250.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

5189 วัสดุแบบพิมพ์ 32,500.00 32,500.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07888/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,500.00.-บำท 32,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

5190 วัสดุแบบพิมพ์ 41,000.00 41,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 07884/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,000.00.-บำท 41,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

5191 วัสดุแบบพิมพ์ 44,940.00 44,940.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 07883/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,940.00.-บำท 44,940.00.-บำท ของผู้ใช้ 25/7/2560

5192 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 49,000.00 49,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยฉอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บริษัท ไทยฉอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07531/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,000.00.-บำท 49,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/7/2560

5193 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07534/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,617.00.-บำท 99,617.00.-บำท ของผู้ใช้ 12/7/2560

5194 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07559/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.00.-บำท 90,950.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/7/2560

5195 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 80,250.00 80,250.00 ตกลงราคา บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001)จ ากัด ตามความต้องการ 07555/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.00.-บำท 80,250.00.-บำท ของผู้ใช้ 13/7/2560

5196 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07647/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/7/2560

5197 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07784/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

5198 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07694/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/7/2560

5199 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,707.50 98,707.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07789/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,707.50.-บำท 98,707.50.-บำท ของผู้ใช้ 21/7/2560

5200 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07925/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.00.-บำท 97,370.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/7/2560

5201 วัสดุก่อสร้าง ประปา 3,617.52 3,617.52 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08046/2560

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,617.52.-บำท 3,617.52.-บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

5202 วัสดุก่อสร้าง ประปา 53,818.64 53,818.64 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08417/2560
จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,818.64.-บำท 53,818.64.-บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

5203 วัสดุก่อสร้าง ประปา 20,182.00 20,182.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08048/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,182.00.-บำท 20,182.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

5204 วัสดุก่อสร้าง ประปา 12,754.40 12,754.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ตามความต้องการ 08110/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,754.40.-บำท 12,754.40.-บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560

5205 วัสดุก่อสร้าง ประปา 25,395.00 25,395.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08196/2560
จ านวน 18 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,395.00.-บำท 25,395.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

5206 วัสดุก่อสร้าง ประปา 45,982.18 45,982.18 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08203/2560
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,982.18.-บำท 45,982.18.-บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

5207 วัสดุก่อสร้าง ประปา 14,699.00 14,699.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08174/2560
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,699.00.-บำท 14,699.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

5208 วัสดุก่อสร้าง ประปา 21,100.40 21,100.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08181/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,100.10.-บำท 21,100.40.-บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

5209 วัสดุก่อสร้าง ประปา 38,832.44 38,832.44 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08301/2560
จ านวน 28 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,832.44.-บำท 38,832.44.-บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5210 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,638.00 9,638.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08303/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,638.00.-บำท 9,638.00.-บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

5211 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,340.20 7,340.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดชซัพพลาย ตามความต้องการ 08304/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,340.20.-บำท 7,340.20.-บำท ของผู้ใช้ 7/8/2560

5212 วัสดุก่อสร้าง ประปา 18,200.70 18,200.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08333/2560
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,200.70.-บำท 18,200.70.-บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

5213 วัสดุก่อสร้าง ประปา 48,000.00 48,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 08739/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.00.-บำท 48,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

5214 วัสดุแบบพิมพ์ 40,446.00 40,446.00 ตกลงราคา บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08193/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,446.00.-บำท 40,446.00.-บำท ของผู้ใช้ 3/8/2560

5215 วัสดุแบบพิมพ์ 85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ตามความต้องการ 08364/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,446.00.-บำท 40,446.00.-บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

5216 วัสดุแบบพิมพ์ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 08344/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.00.-บำท 25,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

5217 วัสดุแบบพิมพ์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ตามความต้องการ 08368/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00.-บำท 96,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

5218 วัสดุแบบพิมพ์ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 08366/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.00.-บำท 15,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

5219 วัสดุแบบพิมพ์ 58,850.00 58,850.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 08369/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,850.00.-บำท 58,850.00.-บำท ของผู้ใช้ 8/8/2560

5220 วัสดุแบบพิมพ์ 13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 08656/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,500.00.-บำท 13,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 17/8/2560

5221 วัสดุแบบพิมพ์ 73,830.00 73,830.00 ตกลงราคา ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ตามความต้องการ 08657/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 73,830.00.-บำท 73,830.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

5222 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07926/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 1/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5223 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 07930/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,370.00.-บำท 97,370.00.-บำท ของผู้ใช้ 2/8/2560

5224 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08371/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00.-บำท 99,510.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

5225 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08404/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,658.00.-บำท 99,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 9/8/2560

5226 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,189.00 99,189.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08405/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,189.00.-บำท 99,189.00.-บำท ของผู้ใช้ 10/8/2560

5227 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08655/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/8/2560

5228 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,490.00 7,490.00 ตกลงราคา บริษัท ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08761/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,490.00.-บำท 7,490.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/8/2560

5229 วัสดุก่อสร้าง ประปา 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดด้ิง บริษัท ดี แอนด์ เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 617/2560
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 67,410.00.-บำท 67,410.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

5230 วัสดุก่อสร้าง ประปา 69,487.02 69,487.02 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 870/2560
จ านวน 11 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 69,487.02.-บำท 69,487.02.-บำท ของผู้ใช้ 29/9/2560

5231 วัสดุก่อสร้าง ประปา 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตรอิมปอร์ต ตามความต้องการ 666/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 97,584.00.-บำท 97,584.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

5232 วัสดุแบบพิมพ์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 761/2560
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30,000.00.-บำท 30,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

5233 วัสดุแบบพิมพ์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 857/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 3,000.00.-บำท 3,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/9/2560

5234 วัสดุแบบพิมพ์ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูบิเทค โซลูซ่ัน จ ากัด บริษัท ยูบิเทค โซลูซ่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 856/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 97,584.00.-บำท 97,584.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/9/2560

5235 วัสดุแบบพิมพ์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 854/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 49,000.00.-บำท 49,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5236 วัสดุแบบพิมพ์ 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 754/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 81,320.00.-บำท 81,320.00.-บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

5237 วัสดุแบบพิมพ์ 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 807/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 81,320.00.-บำท 81,320.00.-บำท ของผู้ใช้ 26/9/2560

5238 วัสดุแบบพิมพ์ 90,415.00 90,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากัด ตามความต้องการ 667/2560
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 90,415.00.-บำท 90,415.00.-บำท ของผู้ใช้ 18/9/2560

5239 วัสดุแบบพิมพ์ 69,500.00 69,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 668/2560
จ านวน 3รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 69,500.00.-บำท 69,500.00.-บำท ของผู้ใช้ 26/9/2560

5240 วัสดุแบบพิมพ์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ตามความต้องการ 805/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 32,000.00.-บำท 32,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 26/9/250

5241 วัสดุแบบพิมพ์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 827/2560
จ านวน 6 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 90,000.00.-บำท 90,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/9/2560

5242 วัสดุแบบพิมพ์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ตามความต้องการ 827/2560
จ านวน 7 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 90,000.00.-บำท 90,000.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/8/2560

5243 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 602/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 98,440.00.-บำท 98,440.00.-บำท ของผู้ใช้ 14/9/2560

5244 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 826/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 95,658.00.-บำท 95,658.00.-บำท ของผู้ใช้ 27/9/2560

5245 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 806/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 99,617.00.-บำท 99,617.00.-บำท ของผู้ใช้ 26/9/2560

5246 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,189.00 99,189.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 855/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 99,189.00.-บำท 99,189.00.-บำท ของผู้ใช้ 28/9/2560

5247 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 869/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 94,160.00.-บำท 94,160.00.-บำท ของผู้ใช้ 29/9/2560

5248 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร่มพิกุล (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 868/2560
จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 85,600.00.-บำท 85,600.00.-บำท ของผู้ใช้ 19/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5249 รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน 6,900.00      6,900.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00019/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 6,900.- บาท 6,900.- บาท 3/10/2559

5250
เคร่ืองโทรสาร (FAX)

7,704.00      7,704.00       ตกลงราคา บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00020/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.- บาท 7,704.- บาท 3/10/2559

5251
ป้ัมไดโว่

7,430.50      7,430.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 00024/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 7,430.50.- บาท 7,430.50.- บาท 3/10/2559

5252 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 25,252.00    25,252.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00025/2560
จ านวน 4 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 25,252.- บาท 25,252.- บาท 3/10/2559

5253 ขารองตู้ 1,498.00      1,498.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00025/2560
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 1,498.- บาท 1,498.- บาท 3/10/2559

5254 โซฟา 1 ท่ีน่ัง 10,058.00    10,058.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00027/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 10,058.- บาท 10,058.- บาท 3/10/2559

5255 โซฟา 2 ท่ีน่ัง 18,190.00    18,190.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00027/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 18,190.- บาท 18,190.- บาท 3/10/2559

5256
LED TV ขนาด 32 น้ิว

8,000.00      8,000.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00028/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,000.- บาท 8,000.- บาท 3/10/2559

5257 อ่างลอยช้ินเน้ือชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ 60,000.00    60,000.00     ตกลงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด ราคาเหมาะสม 00035/2560
จ านวน 2 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 60,000.- บาท  60,000.- บาท 4/10/2559

5258 เคร่ืองต้มน้ าเดือด ZIP 54,675.00    54,675.00     ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 00047/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 54,675.- บาท 54,675.- บาท 4/10/2559

5259 เคร่ืองดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคล่ือนท่ีได้ 15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ราคาเหมาะสม 00052/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 4/10/2559

5260 เคร่ืองวัดความดันในท่อช่วยหายใจ 9,630.00      9,630.00       ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00054/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,630.- บาท 9,630.- บาท 4/10/2559

5261
LED TV ขนาด 32 น้ิว

16,000.00    16,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00055/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 16,000.- บาท  16,000.- บาท 4/10/2559

5262 ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (ตู้อบสไลด์ช้ินเน้ือผู้ป่วย) 46,900.00    46,900.00     ตกลงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด ราคาเหมาะสม 00036/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 46,900.- บาท 46,900.- บาท 5/10/2559

5263 เคร่ืองต้มน้ าเดือด ZIP 64,425.00    64,425.00     ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 00050/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 64,425.- บาท 64,425.- บาท 5/10/2559

5264
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 48,000 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 66,340.00    66,340.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00128/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 66,340.- บาท 66,340.- บาท 5/10/2559

5265
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 36,800 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 98,012.00    98,012.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00129/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 98,012.- บาท 98,012.- บาท 5/10/2559

5266
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 18,611 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 64,200.00    64,200.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00130/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 64,200.- บาท 64,200.- บาท 5/10/2559

5267
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 18,611 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 29,960.00    29,960.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00131/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 29,960.- บาท 29,960.- บาท 5/10/2559

5268
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 31,512 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 36,915.00    36,915.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00132/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 36,915.- บาท 36,915.- บาท 5/10/2559

5269
พัดลมต้ังพ้ืน ขนาด 18 น้ิว

1,500.00      1,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00162/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.- บาท 1,500.- บาท 7/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5270 LED TV ขนาด 43 น้ิว 15,408.00    15,408.00     ตกลงราคา บริษัท กอนโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท กอนโซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 00163/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,408.- บาท 15,408.- บาท 7/10/2559

5271
เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI)

58,000.00    58,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00166/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 58,000.- บาท 58,000.- บาท 7/10/2559

5272 ราวแขวนเส้ือตะก่ัวแบบเคล่ือนท่ี 22,400.00    22,400.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00167/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 22,400.- บาท 22,400.- บาท 7/10/2559

5273
เคร่ืองควบคุมทางเข้าออกอัตโนมัติระบบคีย์
การ์ด 23,005.00    23,005.00     ตกลงราคา

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 00170/2560

จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 23,005.- บาท 23,005.- บาท 7/10/2559

5274
เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบอิน
ฟาเรด 6,000.00      6,000.00       ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 00175/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 6,000.- บาท 6,000.- บาท 7/10/2559
5275 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 6,527.00      6,527.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00176/2560

จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,527.- บาท 6,527.- บาท 7/10/2559
5276 รถเข็น Supermaket ขนาดบรรจุ 80 ลิตร 5,100.00      5,100.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00177/2560

จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 5,100.- บาท 5,100.- บาท 7/10/2559
5277

ชุดควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของ
ออกซิเจน

11,000.00    11,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 00180/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,000.- บาท 11,000.- บาท 7/10/2559

5278 รถเข็นถังออกซิเจนขนาดเล็ก 4,100.00      4,100.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00181/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 4,100.- บาท 4,100.- บาท 7/10/2559

5279 รถเข็นถังออกซิเจนขนาดใหญ่ 5,900.00      5,900.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00181/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 5,900.- บาท 5,900.- บาท 7/10/2559

5280
เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบอิน
ฟาเรด 6,000.00      6,000.00       ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 00184/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้6,000.- บาท 6,000.- บาท 7/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5281
ระบบเรียกพยาบาล 10 จุด (Master Station)

58,850.00    58,850.00     ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00185/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 58,850.- บาท 58,850.- บาท 7/10/2559

5282 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 55,000.00    55,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00188/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 55,000.- บาท 55,000.- บาท 7/10/2559

5283 เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 70,000.00    70,000.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาเหมาะสม 00189/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 70,000.- บาท 70,000.- บาท 7/10/2559

5284
เตียงรับบริจาคโลหิตส าหรับรับบริจาคโลหิต
นอกสถานท่ี

99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 00190/2560
จ านวน 6 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 7/10/2559

5285 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 7,918.00      7,918.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00191/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,918.- บาท 7,918.- บาท 7/10/2559

5286
ตู้ไม้สูง บน 2 ช่องโล่ง

3,916.20      3,916.20       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00193/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,916.20.- บาท 3,916.20.- บาท 7/10/2559

5287
ตู้ไม้สูง 2 บานเปิด

7,051.30      7,051.30       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00193/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,051.30.- บาท 7,051.30.- บาท 7/10/2559

5288
ตู้เต้ีย มี 2 ล้ินชัก

3,081.60      3,081.60       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00193/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,081.60.- บาท 3,081.60.- บาท 7/10/2559

5289
โต๊ะคอมพิวเตอร์

3,370.50      3,370.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00193/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,370.50.- บาท 3,370.50.- บาท 7/10/2559

5290
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก

4,387.00      4,387.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00193/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,387.- บาท 4,387.- บาท 7/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5291
ตู้เก็บเอกสารต้ังโต๊ะ มี 5 ล้ินชัก

2,889.00      2,889.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00193/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,889.- บาท 2,889.- บาท 7/10/2559

5292 ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 11,556.00    11,556.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 001194/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 11,556.- บาท 11,556.- บาท 7/10/2559

5293
ตู้ล็อกเกอร์ 3 ช่อง

15,568.50    15,568.50     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00195/2560
จ านวน 3 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 15,568.50.- บาท 15,568.50.- บาท 7/10/2559

5294
ตู้ 2 บานเปิด ด้านในโล่ง

7,682.60      7,682.60       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00195/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,682.60.- บาท 7,682.60.- บาท 7/10/2559

5295
ตู้ 2 บานเปิด ด้านในโล่ง

4,697.30      4,697.30       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00195/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,697.30.- บาท 4,697.30.- บาท 7/10/2559

5296
ตู้เก็บรองเท้าบานเล่ือน

4,590.30      4,590.30       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00195/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,590.30.- บาท 4,590.30.- บาท 7/10/2559

5297 ตู้สูงบานเล่ือนกระจก 11,556.00    11,556.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00196/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 11,556.- บาท 11,556.- บาท 7/10/2559

5298 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู 6,741.00      6,741.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00196/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,741.- บาท 6,741.- บาท 7/10/2559

5299 เคร่ืองวัดความดันในท่อช่วยหายใจ 9,630.00      9,630.00       ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00199/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,630.- บาท 9,630.- บาท 10/10/2559

5300 ฉากก้ัน (แบบ 3 ตอน) 11,000.00    11,000.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00200/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 11,000.- บาท 11,000.- บาท 10/10/2559

5301 ฉากก้ัน (แบบ 4 ตอน) 7,300.00      7,300.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00201/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 7,300.- บาท 7,300.- บาท 10/10/2559

5302
กล้องวงจรปิด

55,406.21    55,406.21     ตกลงราคา
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 00202/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 55,406.21.- บาท 55,406.21.- บาท 10/10/2559

5303
ชุดระบบประตูอัตโนมัติ

68,694.00    68,694.00     ตกลงราคา
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 00203/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 68,694.- บาท 68,694.- บาท 10/10/2559

5304 อ่างซิงค์สแตนเลส 8,774.00      8,774.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00205/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 8,774.- บาท 8,774.- บาท 10/10/2559

5305
เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI)

29,000.00    29,000.00     ตกลงราคา บริษัท เซ็ปเปอร์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด
บริษัท เซ็ปเปอร์ อินสตรูเมนท์ 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00206/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 29,000.- บาท 29,000.- บาท 10/10/2559

5306 โต๊ะท างาน 4,708.00      4,708.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00212/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,708.- บาท 4,708.- บาท 10/10/2559

5307 เก้าอ้ีส านักงาน 4,066.00      4,066.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00212/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,066.- บาท 4,066.- บาท 10/10/2559

5308 รถเข็นถังออกซิเจนขนาดเล็ก 11,000.00    11,000.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00241/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 11,000.- บาท 11,000.- บาท 10/10/2559

5309 รถเข็นถังออกซิเจนขนาดกลาง 11,500.00    11,500.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00241/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 11,500.- บาท 11,500.- บาท 10/10/2559

5310 รถเข็นถังออกซิเจนขนาดเล็กแบบนอน 51,000.00    51,000.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00242/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 51,000.- บาท 51,000.- บาท 10/10/2559

5311 เก้าอ้ีส านักงาน 9,844.00      9,844.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00242/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 9,844.- บาท 9,844.- บาท 10/10/2559

5312 ตู้เก็บกุญแจ 60 ดอก 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00243/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 10/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5313
พัดลมเพดาน

2,200.00      2,200.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00244/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,200.- บาท 2,200.- บาท 10/10/2559

5314 จอประชาสัมพันธ์ ขนาด 55 น้ิว 93,000.00    93,000.00     ตกลงราคา บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00238/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 93,000.- บาท 93,000.- บาท 10/10/2559

5315 จอประชาสัมพันธ์ ขนาด 48 น้ิว 99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00160/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 10/10/2559

5316
สว่านเจาะกระแทกไร้สาย

14,017.00    14,017.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 00309/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 14,017.- บาท 14,017.- บาท 13/10/2559

5317 ชุดเคร่ืองขยายเสียง 99,831.00    99,831.00     ตกลงราคา บริษัท สเปคเทค จ ากัด บริษัท สเปคเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม 00312/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,831.- บาท 99,831.- บาท 13/10/2559

5318
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3500 วัตต์

2,990.00      2,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00330/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,990.- บาท 2,990.- บาท 13/10/2559

5319 เคร่ืองฟอกอากาศ แบบเคล่ือนย้ายได้ 49,000.00    49,000.00     ตกลงราคา บริษัท อี.เอ.คิว.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท อี.เอ.คิว.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 00338/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 49,000.- บาท 49,000.- บาท 13/10/2559

5320 ชุดอุปกรณ์ป้องกันรังสี 85,500.00    85,500.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00333/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 85,500.- บาท 85,500.- บาท 17/10/2559

5321
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00381/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 18/10/2559

5322 เก้าอ้ีส านักงาน 29,960.00    29,960.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00384/2560
จ านวน 14 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 29,960.- บาท 29,960.- บาท 18/10/2559

5323 เก้าอ้ีส านักงาน 8,988.00      8,988.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00386/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,988.- บาท 8,988.- บาท 18/10/2559

5324 เก้าอ้ีโครงเหล็กขาชุบโครเม่ียม หุ้มหนังเทียม 4,815.00      4,815.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00386/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,815.- บาท 4,815.- บาท 18/10/2559
5325

เคร่ืองวัดเปอร์เซนต์ความอ่ิมตัวออกซิเจนใน
เลือด

17,120.00    17,120.00     ตกลงราคา บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00391/2560
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.- บาท 17,120.- บาท 18/10/2559

5326 รถเข็นตะกร้า 1,391.00      1,391.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00400/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 1,391.- บาท 1,391.- บาท 18/10/2559

5327 เคร่ืองฟอกอากาศ แบบเคล่ือนย้ายได้ 24,610.00    24,610.00     ตกลงราคา บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00420/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,610.- บาท 24,610.- บาท 19/10/2559

5328 เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 70,000.00    70,000.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาเหมาะสม 00530/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 70,000.- บาท 70,000.- บาท 26/10/2559

5329
รถเข็นท าแผลสแตนเลส

14,500.00    14,500.00     ตกลงราคา
บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ ากัด
บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 00531/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 14,500.- บาท 14,500.- บาท 26/10/2559

5330 เคร่ืองช่ังต้ังพ้ืนดิจิตอล 26,215.00    26,215.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00540/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 26,215.- บาท 26,215.- บาท 26/10/2559

5331
โคมไฟหัตถการชนิดล้อเล่ือน

35,000.00    35,000.00     ตกลงราคา
บริษัท บริการซ่อมและขายเคร่ืองมือ

แพทย์ จ ากัด
บริษัท บริการซ่อมและขาย

เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00549/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 35,000.- บาท 35,000.- บาท 26/10/2559

5332 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,914.00    10,914.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00558/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 10,914.- บาท 10,914.- บาท 27/10/2559

5333 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,601.00      4,601.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00558/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,601.- บาท 4,601.- บาท 27/10/2559

5334 โต๊ะท างาน 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00558/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท 4,922.- บาท 27/10/2559

5335 โต๊ะท างาน 5,992.00      5,992.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00558/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,992.- บาท 5,992.- บาท 27/10/2559

5336
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 9.7 คิว

10,490.00    10,490.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00599/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 10,490.- บาท 10,490.- บาท 27/10/2559

5337
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 13.4 คิว

14,900.00    14,900.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00560/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 14,900.- บาท 14,900.- บาท 27/10/2559

5338
LED TV ขนาด 32 น้ิว

8,000.00      8,000.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00562/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,000.- บาท 8,000.- บาท 27/10/2559

5339
LED TV ขนาด 32 น้ิว

16,000.00    16,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00562/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 16,000.- บาท 16,000.- บาท 27/10/2559

5340
LED TV ขนาด 32 น้ิว

8,000.00      8,000.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 00564/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,000.- บาท 8,000.- บาท 27/10/2559

5341 สว่านเจาะกระแทกไร้สาย 7,062.00      7,062.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00566/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,062.- บาท 7,062.- บาท 27/10/2559

5342 เคร่ืองโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์ 28,890.00    28,890.00     ตกลงราคา บริษัท ริชเน็ซ คอมมูเคช่ัน จ ากัด บริษัท ริชเน็ซ คอมมูเคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 00567/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 28,890.- บาท 28,890.- บาท 27/10/2559

5343 เคร่ืองผสมอากาศกับออกซิเจน 92,600.00    92,600.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 00570/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 92,600.- บาท 92,600.- บาท 27/10/2559

5344
เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด
ของผู้ป่วยส าหรับเด็กเล็ก 40,000.00    40,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00571/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 40,000.- บาท 40,000.- บาท 27/10/2559

5345 ไฟฉุกเฉิน 17,462.40    17,462.40     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00575/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,462.40.- บาท 17,462.40.- บาท 27/10/2559

5346 เคร่ืองฟอกอากาศ (แบบเคล่ือนย้ายได้) 99,900.00    99,900.00     ตกลงราคา บริษัท ทิมแสง 2000 จ ากัด บริษัท ทิมแสง 2000 จ ากัด ราคาเหมาะสม 00607/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 99,900.- บาท 99,900.- บาท 28/10/2559

5347 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 8,132.00      8,132.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00608/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,132.- บาท 8,132.- บาท 28/10/2559
5348 เก้าอ้ีโครงขาเหล็ก ชุบโครเม่ียม 25,680.00    25,680.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00608/2560

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 25,680.- บาท 25,680.- บาท 28/10/2559

5349 โต๊ะกลม 6,099.00      6,099.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00608/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,099.- บาท 6,099.- บาท 28/10/2559

5350 เก้าอ้ี 6,206.00      6,206.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00608/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,206.- บาท 6,206.- บาท 28/10/2559

5351 ตู้เก็บเอกสาร 12 ล้ินชัก 2,033.00      2,033.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00608/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,033.- บาท 2,033.- บาท 28/10/2559

5352 เก้าอ้ีน่ังพักคอย 4 ท่ีน่ัง 66,340.00    66,340.00     ตกลงราคา บริษัท ออลซีท จ ากัด บริษัท ออลซีท จ ากัด ราคาเหมาะสม 00609/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 66,340.- บาท 66,340.- บาท 28/10/2559

5353 รถเข็น Supermaket ขนาดบรรจุ 150 ลิตร 6,000.00      6,000.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00611/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 6,000.- บาท 6,000.- บาท 28/10/2559

5354
ชุดส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope)

15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 00614/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 28/10/2559

5355 เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 15,500.00    15,500.00     ตกลงราคา บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00621/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,500.- บาท 15,500.- บาท 28/10/2559

5356 เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 29,000.00    29,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 00617/2560
ชนิดดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง จ านวน  1 
เคร่ือง

ราคาท่ีเสนอได้ 29,000.- บาท 29,000.- บาท 1/11/2559
5357 ไฟฉุกเฉิน 2,182.80      2,182.80       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00654/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.- บาท 2,182.80.- บาท 2/11/2559
5358 โครงแขวนถุงผ้า (แบบ 4 ขา) 15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00661/2560

จ านวน 6 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 2/11/2559

5359
ขาแขวนติดเพดาน LCD 32 น้ิว

1,926.00      1,926.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 00665/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 1,926.- บาท 1,926.- บาท 2/11/2559
5360 รถเข็น Supermaket ขนาดบรรจุ 80 ลิตร 5,100.00      5,100.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 00670/2560

จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 5,100.- บาท 5,100.- บาท 2/11/2559

5361
เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

38,000.00    38,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00713/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 38,000.- บาท 38,000.- บาท 3/11/2559

5362
จอรับภาพส าหรับกล้อง GoProขนาด 2 น้ิว

4,494.00      4,494.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 00761/2560
จ านวน 1 จอ ราคาท่ีเสนอได้ 4,494.- บาท 4,494.- บาท 3/11/2559

5363 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับผู้ใหญ่ 6,955.00      6,955.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 00764/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 6,955.- บาท 6,955.- บาท 3/11/2559

5364
ชุดระบบประตูอัตโนมัติ

99,938.00    99,938.00     ตกลงราคา
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)
บริษัท เอดีเอส เอ็นทรานซ์ จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 00771/2560
จ านวน 2 ชุด  ราคาท่ีเสนอได้ 99,938.- บาท  99,938.- บาท 3/11/2559

5365
ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนพร้อม
วาล์วต่อเคร่ืองช่วยหายใจ 24,000.00    24,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 00780/2560
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,000.- บาท 24,000.- บาท 4/11/2559

5366 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็ก 6,500.00      6,500.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 00792/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 6,500.- บาท 6,500.- บาท 4/11/2559

5367 เคร่ืองดูดควันจากการบัดกรีทางไฟฟ้า 96,000.00    96,000.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00797/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.- บาท 96,000.- บาท 4/11/2559

5368 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 99,900.00    99,900.00     ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 00804/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 99,900.- บาท 99,900.- บาท 4/11/2559

5369
ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนพร้อม
วาล์วต่อเคร่ืองช่วยหายใจ 96,000.00    96,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 00813/2560

จ านวน 20 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.- บาท  96,000.- บาท 4/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5370
เคร่ืองป่ันหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
(Hematocrit Centrifuge) 72,760.00    72,760.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 00831/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 72,760.- บาท 72,760.- บาท 7/11/2559

5371
เคร่ืองวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก

2,200.00      2,200.00       ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 00833/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,200.- บาท 2,200.- บาท 7/11/2559

5372 เก้าอ้ีส านักงาน 15,836.00    15,836.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00834/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 15,836.- บาท 15,836.- บาท 7/11/2559

5373 เก้าอ้ีส านักงาน 11,235.00    11,235.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00834/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,235.- บาท 11,235.- บาท 7/11/2559

5374 เก้าอ้ีกลม 2,568.00      2,568.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 00834/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,568.- บาท 2,568.- บาท 7/11/2559

5375
เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและ
วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 98,000.00    98,000.00     ตกลงราคา

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 00999/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 98,000.- บาท 98,000.- บาท 11/11/2559
5376 เก้าอ้ีส านักงาน 7,704.00      7,704.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01001/2560

จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.- บาท 7,704.- บาท 11/11/2559
5377 เก้าอ้ีส านักงาน 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01001/2560

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 11/11/2559
5378 เก้าอ้ีทรงสูง 3,531.00      3,531.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01001/2560

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,531.- บาท 3,531.- บาท 11/11/2559
5379 ตู้เอกสารแบบโล่ง 8,988.00      8,988.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01010/2560

จ านวน 4 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 8,988.- บาท 8,988.- บาท 11/11/2559

5380
เคร่ืองดูดฝุ่น 2100 วัตต์

9,800.00      9,800.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01023/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,800.- บาท 9,800.- บาท 14/11/2559

5381 ตู้บานเล่ือน ช้ันโล่ง 9,951.00      9,951.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01025/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 9,951.- บาท 9,951.- บาท 14/11/2559

5382
ตู้บานเล่ือนกระจก

7,704.00      7,704.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01029/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.- บาท 7,704.- บาท 14/11/2559

5383
ตู้บานเล่ือนกระจก

3,852.00      3,852.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01061/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,852.- บาท 3,852.- บาท 15/11/2559

5384 เก้าอ้ีส านักงาน 13,696.00    13,696.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01093/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 13,696.- บาท 13,696.- บาท 15/11/2559

5385
เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงกลางหุ้มหนังเทียมสีด า

6,997.80      6,997.80       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01102/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,997.80.- บาท 6,997.80.- บาท 15/11/2559

5386
เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงเต้ียหุ้มหนังเทียมสีด า

2,824.80      2,824.80       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01102/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,824.80.- บาท 2,824.80.- บาท 15/11/2559

5387
เก้าอ้ีส านักงานแบบตาข่าย

2,717.80      2,717.80       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01102/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,717.80.- บาท 2,717.80.- บาท 15/11/2559

5388
เคร่ืองกรองน้ าด่ืมคีสโตน 3 กระบอก เรียงกัน
 1 ชุด พร้อมไส้กรอง 9,750.00      9,750.00       ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 01112/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 9,750.- บาท 9,750.- บาท 16/11/2559

5389
รถเข็นท่อขนาด 1.5 คิว แบบสแตนเลส

1,950.00      1,950.00       ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01118/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 1,950.- บาท 1,950.- บาท 16/11/2559

5390 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 9,416.00      9,416.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01157/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 9,416.- บาท 9,416.- บาท 17/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5391 เก้าอ้ีส านักงาน 7,490.00      7,491.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01157/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,490.- บาท 7,490.- บาท 17/11/2559

5392
ขาแขวนติดผนังแบบยืด 32 น้ิว - 63 น้ิว

2,140.00      2,140.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 01202/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 2,140.- บาท 2,140.- บาท 18/11/2559

5393
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3500 วัตต์

2,990.00      2,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01225/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,990.- บาท 2,990.- บาท 21/11/2559

5394 เสาน้ าเกลือ (แบบขา 4 แฉก) 6,800.00      6,800.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 01311/2560
จ านวน 4 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 6,800.- บาท 6,800.- บาท 22/11/2559

5395
เก้าแพทย์

16,080.00    16,080.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค เพาเวอร์ทู
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค 

เพาเวอร์ทู ราคาเหมาะสม 01373/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 16,080.- บาท 16,080.- บาท 25/11/2559

5396
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน
ขนาด 18,611 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 30,388.00    30,388.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08751/2559
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 30,388.- บาท 30,388.- บาท 29/11/2559

5397
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน
ขนาด 36,800 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 90,736.00    90,736.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08752/2559
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 90,736.- บาท 90,736.- บาท 29/11/2559

5398
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน
ขนาด 31,512 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 36,915.00    36,915.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08753/2559
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 36,915.- บาท 36,915.- บาท 29/11/2559

5399
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน
ขนาด 12,683 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 17,976.00    17,976.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08754/2559
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,976.- บาท 17,976.- บาท 29/11/2559

5400
เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและ
วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 85,000.00    85,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 01453/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 85,000.- บาท 85,000.- บาท 30/11/2559

5401
เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและ
วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 98,000.00    98,000.00     ตกลงราคา

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 01463/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 98,000.- บาท 98,000.- บาท 30/11/2559

5402
เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
ชนิดดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 29,000.00    29,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 01465/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 29,000.- บาท 29,000.- บาท 30/11/2559

5403
เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

74,800.00    74,800.00     ตกลงราคา
บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์)

 จ ากัด
บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล 

แคร์) จ ากัด ราคาเหมาะสม 01467/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 74,800.- บาท 74,800.- บาท 30/11/2559

5404
รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Emergency Trolley)

29,000.00    29,000.00     ตกลงราคา
บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท 

จ ากัด
บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01470/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 29,000.- บาท 29,000.- บาท 30/11/2559

5405
เคร่ืองตรวจตา หู คอ จมูก

12,000.00    12,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 01472/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 12,000.- บาท 12,000.- บาท 30/11/2559

5406 โต๊ะท างานเหล็กหน้าลายไม้ 13,161.00    13,161.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01478/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 13,161.- บาท 13,161.- บาท 30/11/2559

5407
เคร่ืองช่ังน้ าหนักเด็กทารก

12,600.00    12,600.00     ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอสเอ็ม เมดิคัล

แอนด์เฮลท์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอสเอ็ม เมดิ

คัลแอนด์เฮลท์ ราคาเหมาะสม 01479/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 12,600.- บาท 12,600.- บาท 30/11/2559

5408 เตียงนอนเหล็ก 2 ช้ัน 40,660.00    40,660.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01483/2560
จ านวน 1 เตียง ราคาท่ีเสนอได้ 40,660.- บาท 40,660.- บาท 30/11/2559

5409 โซฟา 3 ท่ีน่ัง 59,064.00    59,064.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01484/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 59,064.- บาท 59,064.- บาท 30/11/2559

5410
เคร่ืองจัดล าดับคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์

44,405.00    44,405.00     ตกลงราคา
บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 

ซัพพลาย จ ากัด ราคาเหมาะสม 01487/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 44,405.- บาท 44,405.- บาท 30/11/2559

5411
โต๊ะท างาน

5,778.00      5,778.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,778.- บาท 5,778.- บาท 30/11/2559

5412
ตู้เอกสาร

9,630.00      9,630.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 9,630.- บาท 9,630.- บาท 30/11/2559

5413
ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู

4,815.00      4,815.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,815.- บาท 4,815.- บาท 30/11/2559

5414
ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู

5,029.00      5,029.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,029.- บาท 5,029.- บาท 30/11/2559

5415
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด

3,745.00      3,745.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,745.- บาท 3,745.- บาท 30/11/2559

5416
เก้าอ้ีส านักงาน

5,136.00      5,136.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,136.- บาท 5,136.- บาท 30/11/2559

5417
เก้าอ้ีโครงเหล็ก ขาชุบโครเม่ียม

6,420.00      6,420.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,420.- บาท 6,420.- บาท 30/11/2559

5418
โต๊ะพับอเนกประสงค์

2,140.00      2,140.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,140.- บาท 2,140.- บาท 30/11/2559

5419
ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก

3,531.00      3,531.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,531.- บาท 3,531.- บาท 30/11/2559

5420
เก้าอ้ีส านักงาน

9,416.00      9,416.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01492/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 9,416.- บาท 9,416.- บาท 30/11/2559

5421
ตู้น้ า 3 อุณหภูมิ (ร้อน-เย็น-ธรรมดา)

25,680.00    25,680.00     ตกลงราคา
บริษัท เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
บริษัท เอเซีย วอเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01501/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 25,680.- บาท 25,680.- บาท 1/12/2559

5422
ตู้เย็นแช่ยา อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

40,000.00    40,000.00     ตกลงราคา
บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป 

จ ากัด
บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01506/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 40,000.- บาท 40,000.- บาท 1/12/2559

5423
ตู้เย็นแช่ยา อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

50,000.00    50,000.00     ตกลงราคา
บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป 

จ ากัด
บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01506/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 50,000.- บาท 50,000.- บาท 1/12/2559

5424
เคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ี

8,292.50      8,292.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 01507/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,292.50.- บาท 8,292.50.- บาท 1/12/2559

5425
ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

10,500.00    10,500.00     ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01520/2559
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.- บาท 10,500.- บาท 1/12/2559

5426
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 13.4 คิว

14,900.00    14,900.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01521/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 14,900.- บาท 14,900.- บาท 1/12/2559

5427
LED TV ขนาด 32 น้ิว

63,200.00    63,200.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01522/2560
จ านวน 8 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 63,200.- บาท 63,200.- บาท 1/12/2559

5428
LED TV ขนาด 32 น้ิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01523/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 1/12/2559

5429
LED TV ขนาด 32 น้ิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01526/2560
จ านวน 2 ชุด  ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท  7,900.- บาท 1/12/2559

5430
เคร่ืองโทรสาร

7,704.00      7,704.00       ตกลงราคา บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01528/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.- บาท 7,704.- บาท 1/12/2559

5431
เคร่ืองโทรสาร

7,704.00      7,704.00       ตกลงราคา บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01529/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.- บาท 7,704.- บาท 1/12/2559

5432
ชุดควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของ
ออกซิเจน

11,000.00    11,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 01535/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,000.- บาท 11,000.- บาท 2/12/2559

5433 เตียงนอนเหล็กช้ันเดียว ขนาด 3.5 ฟุต 5,778.00      5,778.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01536/2560
จ านวน 1 เตียง ราคาท่ีเสนอได้ 5,778.- บาท 5,778.- บาท 2/12/2559

5434 เก้าอ้ีแถว 2 ท่ีน้ัง 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01537/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท  4,922.- บาท 2/12/2559

5435 เก้าอ้ีแถว 3 ท่ีน้ัง 5,992.00      5,992.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01537/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,992.- บาท 5,992.- บาท 2/12/2559

5436 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 23,754.00    23,754.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01538/2560
จ านวน 3 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 23,754.- บาท 23,754.- บาท 2/12/2559

5437 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู 21,507.00    21,507.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01539/2560
จ านวน 3 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 21,507.- บาท 21,507.- บาท 2/12/2559

5438
เคร่ืองฟอกอากาศ (แบบติดผนัง)

38,000.00    38,000.00     ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอฬาร เซลล์ แอนด์

 เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอฬาร เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 01545/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 38,000.- บาท 38,000.- บาท 2/12/2559

5439 กล้องวงจรปิด 9,625.72      9,625.72       ตกลงราคา บริษัท กอนโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท กอนโซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 01546/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 9,625.72.- บาท 9,625.72.- บาท 2/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5440
เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและ
วัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 98,000.00    98,000.00     ตกลงราคา

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 01549/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 98,000.- บาท 98,000.- บาท 2/12/2559
5441

ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน (ชนิดเหล็ก
เคลือบสี)

69,550.00    69,550.00     ตกลงราคา บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01557/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 69,550.- บาท 69,550.- บาท 2/12/2559

5442
รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน

5,189.50      5,189.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค เพาเวอร์ทู
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค 

เพาเวอร์ทู ราคาเหมาะสม 01559/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,189.50.- บาท 5,189.50.- บาท 2/12/2559

5443
เคร่ืองวัดปริมาตรลมหายใจ (Wright 
Respirometer) 62,000.00    62,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 01564/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 62,000.- บาท 62,000.- บาท 2/12/2559

5444
รถเข็นท าแผล

16,800.00    16,800.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค เพาเวอร์ทู
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค 

เพาเวอร์ทู ราคาเหมาะสม 01565/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 16,800.- บาท 16,800.- บาท 2/12/2559

5445 เคร่ืองดูดเสมหะติดผนัง 43,500.00    43,500.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 01572/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 43,500.- บาท 43,500.- บาท 6/12/2559

5446
กล้องวิดีโอ

29,960.00    29,960.00     ตกลงราคา
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 01574/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 29,960.- บาท 29,960.- บาท 6/12/2559

5447 โต๊ะท างานเหล็ก 11,556.00    11,556.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01580/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,556.- บาท 11,556.- บาท 6/12/2559

5448 เก้าอ้ีส านักงาน 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01580/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท 4,922.- บาท 6/12/2559

5449 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 4,066.00      4,066.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01583/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,066.- บาท 4,066.- บาท 6/12/2559

5450 ตู้เอกสารบานเปิด ช้ันโล่ง 4,173.00      4,173.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01583/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,173.- บาท 4,173.- บาท 6/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5451 โต๊ะท างานเหล็ก 13,054.00    13,054.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01583/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 13,054.- บาท 13,054.- บาท 6/12/2559

5452 เก้าอ้ีส านักงาน 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01583/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท 4,922.- บาท 6/12/2559

5453 ตู้เต้ีย 3 ล้ินชัก 5,778.00      5,778.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01583/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 5,778.- บาท 5,778.- บาท 6/12/2559

5454
เคร่ืองควบคุมทางเข้าออกอัตโนมัติระบบคีย์
การ์ด 17,120.00    17,120.00     ตกลงราคา

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 01587/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.- บาท 17,120.- บาท 6/12/2559
5455 โต๊ะพับ หน้าโฟเมก้า 10,700.00    10,700.00     ตกลงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด ราคาเหมาะสม 01589/2560

จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 10,700.- บาท 10,700.- บาท 6/12/2559

5456
เก้าอ้ีส านักงาน

6,313.00      6,313.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01591/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,313.- บาท 6,313.- บาท 6/12/2559

5457 โต๊ะประชุมแบบตรง 11,556.00    11,556.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01592/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,556.- บาท 11,556.- บาท 6/12/2559

5458
เตียงนอนภาคสนาม ชนิดถอดเก็บได้พร้อม
กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ 72,000.00    72,000.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01599/2560
จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 72,000.- บาท 72,000.- บาท 6/12/2559

5459
กล้องวงจรปิด

18,190.00    18,190.00     ตกลงราคา
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 01601/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 18,190.- บาท 18,190.- บาท 6/12/2559

5460 รถเข็นของหนัก 12,200.00    12,200.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 01603/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 12,200.- บาท 12,200.- บาท 6/12/2559

5461
ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

10,500.00    10,500.00     ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01604/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.- บาท 10,500.- บาท 6/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5462
ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

21,000.00    21,000.00     ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 01615/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 21,000.- บาท 21,000.- บาท 6/12/2559

5463
สว่านไขควงไร้สาย

3,745.00      3,745.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 00636/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 3,745.- บาท 3,745.- บาท 7/12/2559

5464
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08754/2559
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 7/12/2559

5465 ตู้เก็บเอกสาร 5 ล้ินชัก 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01650/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 7/12/2559

5466 ตู้เก็บเอกสาร 7 ล้ินชัก 3,638.00      3,638.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01650/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,638.- บาท 3,638.- บาท 7/12/2559

5467 ตู้เก็บเอกสาร 10 ล้ินชัก 4,708.00      4,708.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01650/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,708.- บาท 4,708.- บาท 7/12/2559

5468
เกจ์ออกซิเจน ส าหรับแทงค์ ใช้กับผู้ป่วยพร้อม
ด้วยโฟลมิเตอร์ 5,350.00      5,350.00       ตกลงราคา บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จ ากัด บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 01656/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 5,350.- บาท 5,350.- บาท 7/12/2559

5469 เก้าอ้ีกลม 14,124.00    14,124.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01659/2560
จ านวน 12 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 14,124.- บาท 14,124.- บาท 7/12/2559

5470 โทรศัพท์มือถือ 5,992.00      5,992.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 01680/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 5,992.- บาท 5,992.- บาท 7/12/2559

5471 รถเข็นตะกร้าสแตนเลสพับได้ 2,675.00      2,675.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 01767/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 2,675.- บาท 2,675.- บาท 13/12/2559

5472 เคร่ืองกรองน้ า 9,750.00      9,750.00       ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 01512/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 9,750.- บาท 9,750.- บาท 15/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5473 เก้าอ้ีจัดเล้ียง 14,445.00    14,445.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01955/2560
จ านวน 9 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 14,445.- บาท 14,445.- บาท 20/12/2559

5474
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3500 วัตต์

5,980.00      5,980.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01959/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 5,980.- บาท 5,980.- บาท 20/12/2559

5475 เคร่ืองป่ันผสมอาหารทางสายให้อาหาร 56,239.99    56,239.99     ตกลงราคา บริษัท ไฟโก จ ากัด บริษัท ไฟโก จ ากัด ราคาเหมาะสม 01966/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 56,239.99.- บาท 56,239.99.- บาท 20/12/2559

5476 ตู้เอกสาร 2 บานประตู 3,959.00      3,959.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01967/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,959.- บาท 3,959.- บาท 20/12/2559

5477 ตู้เอกสาร 3 ล้ินชัก 11,556.00    11,556.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01967/2560
จ านวน 3 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 11,556.- บาท 11,556.- บาท 20/12/2559

5478 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู 4,494.00      4,494.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01967/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,494.- บาท 4,494.- บาท 20/12/2559

5479 เก้าอ้ีท่ีน่ังไม้กลมขาพ่นสี 6,152.50      6,152.50       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 01974/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,152.50.- บาท 6,152.50.- บาท 20/12/2559

5480
พัดลมติดผนัง 18 น้ิว

1,800.00      1,800.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 01990/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,800.- บาท 1,800.- บาท 20/12/2559

5481
ตู้แช่เย็น

15,500.00    15,500.00     ตกลงราคา
บริษัท เอสเอ็นอาร์ คูลล่ิง แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสเอ็นอาร์ คูลล่ิง แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 01993/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 15,500.- บาท 15,500.- บาท 20/12/2559

5482
ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจน พร้อมวาล์ว
ต่อเคร่ืองช่วยหายใจ 4,800.00      4,800.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 01958/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,800.- บาท 4,800.- บาท 21/12/2559

5483 เคร่ือง GPS พร้อมติดต้ังระบบ GPS Tracking 4,066.00      4,066.00       ตกลงราคา บริษัท วีเอเวอร์ จ ากัด บริษัท วีเอเวอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02011/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,066.- บาท 4,066.- บาท 21/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5484 ตู้บานเล่ือน ช้ันโล่ง 4,650.50      4,650.50       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02052/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,650.50.- บาท 4,650.50.- บาท 22/12/2559

5485 ตู้บานเล่ือนกระจก 9,844.00      9,844.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02052/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 9,844.- บาท 9,844.- บาท 22/12/2559

5486 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 3,852.00      3,852.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02052/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,852.- บาท 3,852.- บาท 22/12/2559

5487 ฉากคร่ึงกระจกใส 3,317.00      3,317.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02052/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 3,317.- บาท 3,317.- บาท 22/12/2559

5488 ฉากคร่ึงกระจกใส 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02052/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท 4,922.- บาท 22/12/2559

5489 เสาเสริม 1,230.50      1,230.50       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02052/2560
จ านวน 1 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 1,230.50.- บาท 1,230.50.- บาท 22/12/2559

5490
พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02056/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 22/12/2559

5491 โต๊ะท างานโล่ง 4,258.60      4,258.60       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02058/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,258.60.- บาท 4,258.60.- บาท 22/12/2559

5492 ตู้เต้ียใต้โต๊ะมี 2 ล้ินชัก 3,081.60      3,081.60       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02058/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,081.60.- บาท 3,081.60.- บาท 22/12/2559

5493 ไฟฉุกเฉิน 2,182.80      2,182.80       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02112/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.- บาท 2,182.80.- บาท 23/12/2559

5494
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3500 วัตต์

2,990.00      2,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02161/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,990.- บาท 2,990.- บาท 26/12/2559

5495 เสาน้ าเกลือ (แบบขา 4 แฉก) 5,100.00      5,100.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 02163/2560
จ านวน 3 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 5,100.- บาท 5,100.- บาท 26/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5496
ฉากพาร์ติช่ัน

80,934.80    80,934.80     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02261/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 80,934.80.- บาท 80,934.80.- บาท 26/12/2559

5497
ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนพร้อม
วาล์วต่อเคร่ืองช่วยหายใจ 9,600.00      9,600.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 02277/2560
จ านวน  2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,600.- บาท 9,600.- บาท 4/1/2560

5498
พัดลมโคจร 16 น้ิว

1,500.00      1,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02278/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.- บาท 1,500.- บาท 4/1/2560

5499
พัดลมโคจร 16 น้ิว

4,500.00      4,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02280/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,500.- บาท 4,500.- บาท 4/1/2560

5500
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3500 วัตต์

2,990.00      2,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02282/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,990.- บาท 2,990.- บาท 4/1/2560

5501
โต๊ะท างาน

15,151.20    15,151.20     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02270/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 15,151.20.- บาท 15,151.20.- บาท 4/1/2560

5502
เก้าอ้ีส านักงาน

13,995.60    13,995.60     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02270/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 13,995.60.- บาท 13,995.60.- บาท 4/1/2560

5503
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ วิช่ัน ซาวน์

(ส านักงานใหญ่)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ วิช่ัน ซาวน์

(ส านักงานใหญ่) ราคาเหมาะสม 02396/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 9/1/2560

5504
เคร่ืองป่ันหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 
(Hematocrit Centrifuge) 68,000.00    68,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 02401/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 68,000.- บาท 68,000.- บาท 9/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5505 ชุดดูดเสมหะติดฝาผนัง 14,500.00    14,500.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 02403/2560
จ านวน 1 ชุด  ราคาท่ีเสนอได้ 14,500.- บาท  14,500.- บาท 9/1/2560

5506
ตู้เย็นแช่ยา อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส

28,000.00    28,000.00     ตกลงราคา
บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป 

จ ากัด
บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 02411/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 28,000.- บาท 28,000.- บาท 9/1/2560

5507
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

31,030.00    31,030.00     ตกลงราคา
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 02418/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 31,030.- บาท 31,030.- บาท 9/1/2560

5508 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 23,754.00    23,754.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02425/2560
จ านวน 3 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 23,754.- บาท 23,754.- บาท 11/1/2560

5509 โต๊ะท างานเหล็กหน้าลายไม้ 13,054.00    13,054.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02426/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 13,054.- บาท 13,054.- บาท 11/1/2560

5510 เก้าอ้ีส านักงาน 11,877.00    11,877.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02426/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,877.- บาท 11,877.- บาท 11/1/2560

5511
ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 5.2 คิว

5,500.00      5,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02428/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 5,500.- บาท 5,500.- บาท 11/1/2560

5512 ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 12.4 คิว 13,890.00    13,890.00     ตกลงราคา บริษัท ยูเน่ียน ออดิโอ จ ากัด บริษัท ยูเน่ียน ออดิโอ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02429/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 13,890.- บาท 13,890.- บาท 11/1/2560

5513
เคร่ืองโทรสาร

7,704.00      7,704.00       ตกลงราคา บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02430/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.- บาท 7,704.- บาท 11/1/2560

5514
LED TV ขนาด 32 น้ิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02433/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 11/1/2560

5515 เคร่ืองฟังเสียงหมุนเวียนโลหิต 66,000.00    66,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 02436/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 66,000.- บาท 66,000.- บาท 11/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5516 เคร่ืองป่ันเหว่ียงขนาดเล็ก 17,655.00    17,655.00     ตกลงราคา บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02437/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,655.- บาท 17,655.- บาท 11/1/2560

5517
เคร่ืองวัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือดและชีพจร 36,000.00    36,000.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02438/2560
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 36,000.- บาท 36,000.- บาท 11/1/2560

5518 รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน 19,000.00    19,000.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 02439/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 19,000.- บาท 19,000.- บาท 11/1/2560

5519 ช้ันเหล็ก 3 ช้ัน 8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ราคาเหมาะสม 02443/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,025.- บาท 8,025.- บาท 11/1/2560

5520 ช้ันเหล็ก 4 ช้ัน 8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ราคาเหมาะสม 02443/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,025.- บาท 8,025.- บาท 11/1/2560

5521 ช้ันเหล็ก 3 ช้ัน 9,095.00      9,095.00       ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ราคาเหมาะสม 02443/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 9,095.- บาท 9,095.- บาท 11/1/2560

5522

เก้าอ้ีน่ังอาบน้ ามีพนัก มีมือจับโครงสร้างท า
จากอลูมิเนียม 
ท่ีน่ังท าจากพลาสติก ABS 5,938.50      5,938.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02447/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,938.50.- บาท 5,938.50.- บาท 11/1/2560

5523
ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

21,000.00    21,000.00     ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02448/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 21,000.- บาท 21,000.- บาท 11/1/2560

5524 เคร่ืองฟังเสียงการไหลของเลือด 75,000.00    75,000.00     ตกลงราคา บริษัท มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาเหมาะสม 02456/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท 75,000.- บาท 11/1/2560

5525 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู 6,741.00      6,741.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02460/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,741.- บาท 6,741.- บาท 11/1/2560

5526
ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

10,500.00    10,500.00     ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02461/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.- บาท 10,500.- บาท 11/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5527

เคร่ืองเป่าลมร้อน
อุณหภูมิสูงสุดท่ีใช้ในการเป่าคงท่ี 80 องซา
เซลเซียส 99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 02467/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 11/1/2560

5528
เคร่ืองท าความสะอาดเคร่ืองมือทันตกรรม
ด้วยคล่ืนความถ่ีสูง (ULTRASONIC) 75,000.00    75,000.00     ตกลงราคา บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 02475/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท 75,000.- บาท 11/1/2560
5529 เคร่ืองฉายแสงแบบไร้สาย หลอด LED 33,000.00    33,000.00     ตกลงราคา บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02499/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 33,000.- บาท 33,000.- บาท 11/1/2560

5530
ตู้เก็บเอกสาร 4 บานเล่ือนกระจกกรอบไม้

13,375.00    13,375.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02510/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 13,375.- บาท 13,375.- บาท 11/1/2560

5531
ตู้สูง (บน 1 บานเปิด มี 2 ช่อง)

6,783.80      6,783.80       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02510/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,783.80.- บาท 6,783.80.- บาท 11/1/2560

5532
ตู้สูง บน 2 บานเล่ือนกระจกกรอบไม้

8,720.50      8,720.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02510/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 8,720.50.- บาท 8,720.50.- บาท 11/1/2560

5533
ตู้บานเล่ือนทึบ ขนาด 5 ฟุต

4,173.00      4,173.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02510/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,173.- บาท 4,173.- บาท 11/1/2560

5534
ตู้เย็นแช่ยา ขนาด 1 ประตู อุณหภูมิ 2-8 
องศาสเซลเซียส

84,530.00    84,530.00     ตกลงราคา บริษัท มิท เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท มิท เทคโนโลยี จ ากัด ราคาเหมาะสม 02485/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 84,530.- บาท 84,530.- บาท 12/1/2560

5535
ขาแขวนติดเพดาน 32 น้ิว - 63 น้ิว

2,140.00      2,140.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 02522/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 2,140.- บาท 2,140.- บาท 12/1/2560

5536 เก้าอ้ีส านักงาน 19,795.00    19,795.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02526/2560
จ านวน 5 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 19,795.- บาท 19,795.- บาท 12/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5537 สว่านไร้สายกระแทรกได้ 4,761.50      4,761.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02528/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,761.50.- บาท 4,761.50.- บาท 12/1/2560

5538
พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 8 น้ิว

790.00         790.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02529/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 790.- บาท 790.- บาท 12/1/2560

5539
ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กโตครบชุด

2,800.00      2,800.00       ตกลงราคา บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02532/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 2,800.- บาท 2,800.- บาท 12/1/2560

5540
ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับเด็กเล็กครบชุด

2,800.00      2,800.00       ตกลงราคา บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด
บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02532/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 2,800.- บาท 2,800.- บาท 12/1/2560

5541
เคร่ืองวัดเปอร์เซนต์ความอ่ิมตัวออกซิเจนใน
เลือด

8,560.00      8,560.00       ตกลงราคา บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02535/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 8,560.- บาท 8,560.- บาท 12/1/2560

5542 เก้าอ้ีอาบน้ ามีพนักพิงพร้อมมือจับ 9,897.50      9,897.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02537/2560
จ านวน 5 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 9,897.50.- บาท 9,897.50.- บาท 12/1/2560

5543 ชุดปรับอัตราการไหลของอากาศจากถัง 15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 02557/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 12/1/2560

5544
ชุดควบคุมความเย็นส าหรับการเคล่ือนย้ายเลือด
- พร้อมรถเข็นเคล่ือนท่ี จ านวน 1 คัน 99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02561/2560
จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 12/1/2560

5545
เคร่ืองดูดเสมหะติดผนัง ชนิดใช้กับระบบไปป์
ไลน์ 19,600.00    19,600.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 02566/2560

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 19,600.- บาท 19,600.- บาท 12/1/2560

5546
เก้าอ้ีรับรอง รับน้ าหนักมากมีท้าวแขน

49,220.00    49,220.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02567/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 49,220.- บาท 49,220.- บาท 12/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5547 โทรศัพท์ไร้สาย 49,648.00    49,648.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02576/2560
จ านวน 40 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 49,648.- บาท 49,648.- บาท 13/1/2560

5548 โทรศัพท์ 11,984.00    11,984.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02576/2560
จ านวน 20 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,984.- บาท 11,984.- บาท 13/1/2560

5549 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายจากขวด 13,910.00    13,910.00     ตกลงราคา บริษัท เอนวายเมด จ ากัด บริษัท เอนวายเมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 02577/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,910.- บาท 13,910.- บาท 13/1/2560

5550 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายจากขวด 13,910.00    13,910.00     ตกลงราคา บริษัท เอนวายเมด จ ากัด บริษัท เอนวายเมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 02578/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,910.- บาท 13,910.- บาท 13/1/2560

5551 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายจากขวด 11,770.00    11,770.00     ตกลงราคา บริษัท เอนวายเมด จ ากัด บริษัท เอนวายเมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 02588/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,770.- บาท 11,770.- บาท 13/1/2560

5552 รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน 41,216.40    41,216.40     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย จี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย จี เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 02595/2560
จ านวน 4 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 41,216.40.- บาท 41,216.40.- บาท 13/1/2560

5553
LED TV ขนาด 32 น้ิว

15,800.00    15,800.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02598/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,800.- บาท 15,800.- บาท 13/1/2560

5554
LED TV ขนาด 43 น้ิว

29,000.00    29,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02598/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 29,000.- บาท 29,000.- บาท 13/1/2560

5555
เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดและ
อัตราการเต้นของชีพจร 55,000.00    55,000.00     ตกลงราคา บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02599/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 55,000.- บาท 55,000.- บาท 13/1/2560

5556 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 63,000.00    63,000.00     ตกลงราคา บริษัท ชายน์ไบร์ท จ ากัด บริษัท ชายน์ไบร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 02602/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 63,000.- บาท 63,000.- บาท 13/1/2560

5557 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 21,000.00    21,000.00     ตกลงราคา บริษัท ชายน์ไบร์ท จ ากัด บริษัท ชายน์ไบร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 02602/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 21,000.- บาท 21,000.- บาท 13/1/2560

5558 เคร่ืองผสมสารละลาย 17,000.00    17,000.00     ตกลงราคา บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 02610/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 17,000.- บาท 17,000.- บาท 13/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5559
LED TV ขนาด 32 น้ิว

23,700.00    23,700.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02615/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 23,700.- บาท 23,700.- บาท 13/1/2560

5560
LED TV ขนาด 43 น้ิว

14,500.00    14,500.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02615/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 14,500.- บาท 14,500.- บาท 13/1/2560

5561 ไฟฉุกเฉิน 4,365.60      4,365.60       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02052/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,365.60.- บาท 4,365.60.- บาท 13/1/2560

5562
ขาแขวนติดผนังแบบยืด LCD 32 น้ิว

5,778.00      5,778.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 02683/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 5,778.- บาท 5,778.- บาท 17/1/2560

5563
ขาแขวนติดผนังแบบธรรมดา LCD 55 น้ิว

1,819.00      1,819.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 02683/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 1,819.- บาท 1,819.- บาท 17/1/2560

5564 ตู้เก็บเอกสาร 10 ล้ินชัก 13,696.00    13,696.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02684/2560
จ านวน 8 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 13,696.- บาท 13,696.- บาท 17/1/2560

5565 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 7,000.00      7,000.00       ตกลงราคา บริษัท เมดิไวส์ จ ากัด บริษัท เมดิไวส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02727/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,000.- บาท 7,000.- บาท 18/1/2560

5566 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบต้ังโต๊ะ 13,500.00    13,500.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 02737/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,500.- บาท 13,500.- บาท 18/1/2560

5567 ตู้เก็บเอกสาร 7 ล้ินชัก 11,128.00    11,128.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02743/2560
จ านวน 8 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 11,128.- บาท 11,128.- บาท 18/1/2560

5568 เก้าอ้ีอาบน้ ามีพนักพิงพร้อมมือจับ 7,918.00      7,918.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02748/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,918.- บาท 7,918.- บาท 18/1/2560

5569
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 6 น้ิว

695.50         695.50          ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 02754/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 695.50.- บาท 695.50.- บาท 18/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5570
พัดลมปรับระดับ 18 น้ิว

2,180.00      2,180.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02782/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,180.- บาท 2,180.- บาท 19/1/2560

5571
ไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร

2,250.00      2,250.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02783/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,250.- บาท 2,250.- บาท 19/1/2560

5572 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02785/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 19/1/2560

5573 ตู้เก็บเอกสาร 7 ล้ินชัก 2,782.00      2,782.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02786/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,782.- บาท 2,782.- บาท 19/1/2560

5574 ตู้บานเล่ือนกระจก 3,103.00      3,103.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02788/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,103.- บาท 3,103.- บาท 19/1/2560

5575 ตู้บานเล่ือนทึบ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02788/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 19/1/2560

5576
เก้าอ้ีส านักงาน

11,877.00    11,877.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02789/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,877.- บาท 11,877.- บาท 19/1/2560

5577
เคร่ืองฟอกอากาศพร้อมแสงอุลตร้าไวโอเลต
ทางการแพทย์

90,000.00    90,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาเหมาะสม 02792/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท 90,000.- บาท 19/1/2560

5578
เคร่ืองฟอกอากาศพร้อมแสงอุลตร้าไวโอเลต
ทางการแพทย์

90,000.00    90,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาเหมาะสม 02837/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท 90,000.- บาท 20/1/2560

5579
ขาแขวนติดผนังแบบยืด LED 32 น้ิว

5,778.00      5,778.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 02853/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 5,778.- บาท 5,778.- บาท 20/1/2560

5580 ไฟฉุกเฉิน 2,182.80      2,182.80       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 03036/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.- บาท 2,182.80.- บาท 26/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5581
โต๊ะกลางกระจก ขาเหล็กชุบโครเม่ียม

1,733.40      1,733.40       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 02977/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,733.40.- บาท 1,733.40.- บาท 27/1/2560

5582
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02979/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 27/1/2560

5583
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3500 วัตต์

2,990.00      2,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 02980/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,990.- บาท 2,990.- บาท 27/1/2560

5584 เก้าอ้ีแถวโพล่ี 3 ท่ีน่ัง 50,825.00    50,825.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03072/2560
จ านวน 19 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 50,825.- บาท 50,825.- บาท 27/1/2560

5585 เก้าอ้ีแถวโพล่ี 4 ท่ีน่ัง 14,124.00    14,124.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03072/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 14,124.- บาท 14,124.- บาท 27/1/2560

5586 เก้าอ้ีส านักงาน 25,038.00    25,038.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03077/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 25,038.- บาท 25,038.- บาท 27/1/2560

5587 เก้าอ้ีส านักงาน 17,976.00    17,976.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03077/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 17,976.- บาท 17,976.- บาท 27/1/2560

5588 ตู้บานเล่ือนกระจก 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03081/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท 4,922.- บาท 27/1/2560

5589 ตู้บานเล่ือนทึบ 3,638.00      3,638.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03081/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,638.- บาท 3,638.- บาท 27/1/2560

5590 ขารองตู้ 535.00         535.00          ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03081/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 535.- บาท 535.- บาท 27/1/2560

5591 เก้าอ้ีส านักงาน 99,296.00    99,296.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03088/2560
จ านวน 29 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 99,296.- บาท 99,296.- บาท 27/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5592
เคร่ืองตีข้อมูลตัวเลข พร้อมตัวอักษร (2 แถว 
10 หลัก) 3,103.00      3,103.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.พี. เพ่ิมกิจ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.พี. เพ่ิม
กิจ ราคาเหมาะสม 03092/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 3,103.- บาท 3,103.- บาท 27/1/2560
5593 โทรศัพท์มือถือ 5,992.00      5,992.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 03147/2560

จ านวน  2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 5,992.- บาท 5,992.- บาท 1/2/2560

5594
เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า

79,180.00    79,180.00     ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03182/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 79,180.- บาท 79,180.- บาท 1/2/2560

5595 โต๊ะท างาน 4,708.00      4,708.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03188/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,708.- บาท 4,708.- บาท 1/2/2560

5596 โต๊ะท างาน 7,918.00      7,918.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03188/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,918.- บาท 7,918.- บาท 1/2/2560

5597 โต๊ะท างาน 9,630.00      9,630.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03194/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 9,630.- บาท 9,630.- บาท 1/2/2560

5598 เก้าอ้ีส านักงาน 4,494.00      4,494.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03194/2560
จ านวน 1 ตัว . . ราคาท่ีเสนอได้ 4,494.- บาท 4,494.- บาท 1/2/2560

5599 ตู้บานเล่ือนกระจก 8,346.00      8,347.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03194/2560
จ านวน  2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,346.- บาท 8,346.- บาท 1/2/2560

5600
LED TV ขนาด 32 น้ิว

71,000.00    71,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03200/2560
จ านวน 9 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 71,000.- บาท 71,000.- บาท 1/2/2560

5601
LED TV ขนาด 40 น้ิว

11,900.00    11,900.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03200/2560
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 11,900.- บาท  11,900.- บาท 1/2/2560

5602
ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6.5 คิว

6,150.00      6,150.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03206/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,150.- บาท 6,150.- บาท 1/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5603
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.5 คิว

13,000.00    13,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03211/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,000.- บาท 13,000.- บาท 1/2/2560

5604 เก้าอ้ีส านักงาน 74,632.50    74,632.50     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03175/2560
จ านวน 15 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 74,632.50.- บาท 74,632.50.- บาท 2/2/2560

5605 เก้าอ้ีจัดเล้ียง 22,470.00    22,470.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03175/2560
จ านวน 30 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 22,470.- บาท 22,470.- บาท 2/2/2560

5606 ตู้บานเล่ือนกระจก 3,103.00      3,103.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03217/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,103.- บาท 3,103.- บาท 2/2/2560

5607
ตู้เย็น 1 ประตู

17,800.00    17,800.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03223/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 17,800.- บาท 17,800.- บาท 2/2/2560

5608 เคร่ืองกรองน้ า 9,750.00      9,750.00       ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 03233/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,750.- บาท 9,750.- บาท 2/2/2560

5609 เคร่ืองกรองน้ า 9,750.00      9,750.00       ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 03236/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,750.- บาท 9,750.- บาท 2/2/2560

5610 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับผู้ใหญ่ 13,910.00    13,910.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 03237/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,910.- บาท 13,910.- บาท 2/2/2560

5611
เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 
ชนิดดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 23,800.00    23,800.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 03241/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 23,800.- บาท 23,800.- บาท 2/2/2560

5612 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 98,000.00    98,000.00     ตกลงราคา บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 03242/2560
จ านวน 2 กล้อง ราคาท่ีเสนอได้ 98,000.- บาท 98,000.- บาท 2/2/2560

5613 ฉากก้ัน แบบ 4 ตอน 58,400.00    58,400.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 03249/2560
จ านวน 8 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 58,400.- บาท 58,400.- บาท 3/2/2560

5614 ระบบกล้องวงจรปิด 83,463.21    83,463.21     ตกลงราคา บริษัท กอนโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท กอนโซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 03250/2560
จ านวน 1 ระบบ ราคาท่ีเสนอได้ 83,463.21.- บาท 83,463.21.- บาท 3/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5615
ระบบกล้องวงจรปิด

99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03253/2560
จ านวน 1 ระบบ ราคาท่ีเสนอได้ 99,510 บาท 99,510.- บาท 3/2/2560

5616 เตียงตรวจครรภ์ 7,400.00      7,400.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 03255/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,400.- บาท 7,400.- บาท 3/2/2560

5617
เคร่ืองป่ันหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
(Hematocrit Centrifuge) 68,000.00    68,000.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 03257/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 68,000.- บาท 68,000.- บาท 3/2/2560

5618
เคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

63,130.00    63,130.00     ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03261/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 63,130.- บาท 63,130.- บาท 3/2/2560

5619 ตู้บานเล่ือนกระจก 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03266/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท 4,922.- บาท 3/2/2560

5620 ตู้บานเล่ือนกระจก 5,564.00      5,564.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03266/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 5,564.- บาท 5,564.- บาท 3/2/2560

5621 ขารองตู้ 535.00         535.00          ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03266/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 535.- บาท 535.- บาท 3/2/2560

5622 ขารองตู้ 642.00         642.00          ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03266/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 642.- บาท 642.- บาท 3/2/2560

5623 ม่านอากาศ 46,545.00    46,545.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 03292/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 46,545.- บาท 46,545.- บาท 6/2/2560

5624
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

20,865.00    20,865.00     ตกลงราคา
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 03293/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 20,865.- บาท 20,865.- บาท 6/2/2560

5625 โต๊ะท างานเหล็ก 9,309.00      9,309.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03294/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,309.- บาท 9,309.- บาท 6/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5626 โต๊ะท างานเหล็ก 11,556.00    11,556.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03294/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 11,556.- บาท 11,556.- บาท 6/2/2560

5627
ช้ันวางโทรทัศน์

13,803.00    13,803.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03295/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 13,803.- บาท 13,803.- บาท 6/2/2560

5628
เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส UV

23,201.88    23,201.88     ตกลงราคา บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 03300/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 23,201.88.- บาท 23,201.88.- บาท 6/2/2560

5629 รถเข็น Supermaket ขนาดบรรจุ 80 ลิตร 25,500.00    25,500.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 03307/2560
จ านวน 5 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 25,500.- บาท 25,500.- บาท 6/2/2560

5630 รถเข็น Supermaket ขนาดบรรจุ 150 ลิตร 6,000.00      6,000.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 03307/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,000.- บาท 6,000.- บาท 6/2/2560

5631
เคร่ืองเผาลูป ควบคุมแก๊สอัตโนมัติ (Bunsen 
burner)

63,000.00    63,000.00     ตกลงราคา บริษัท เอนวายเมด จ ากัด บริษัท เอนวายเมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 03310/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 63,000.- บาท 63,000.- บาท 6/2/2560

5632 ราวแขวนเส้ือตะก่ัวแบบเคล่ือนท่ี 45,000.00    45,000.00     ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคาเหมาะสม 03311/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.- บาท 45,000.- บาท 6/2/2560

5633
ชุดตะก่ัวกันแสงเอกซเรย์ พร้อม Thyroid 
Shield 60,000.00    60,000.00     ตกลงราคา

บริษัท อเมริกันเมดิคอลซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท อเมริกันเมดิคอลซัพพลาย 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 03312/2560

จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 60,000.- บาท 60,000.- บาท 6/2/2560

5634
เคร่ืองควบคุมทางเข้าออกอัตโนมัติระบบคีย์
การ์ด 17,120.00    17,120.00     ตกลงราคา

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 03313/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.- บาท 17,120.- บาท 6/2/2560

5635
เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ           (Bedside Monitor) 95,000.00    95,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 01502/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 95,000.- บาท 95,000.- บาท 6/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5636

หุ่นมดลูกใช้ฝึกเย็บผูกเส้นเลือดและเย็บผูกรัด
มดลูก
เพ่ือการห้ามเลือดหลังคลอด 19,260.00    19,260.00     ตกลงราคา บริษัท มีชัยการรัชต์ จ ากัด บริษัท มีชัยการรัชต์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02532/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 19,260.- บาท 19,260.- บาท 7/2/2560

5637 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ ส าหรับผู้ใหญ่ 15,400.00    15,400.00     ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03373/2560
จ านวน 7 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 15,400.- บาท 15,400.- บาท 8/2/2560

5638
เคร่ืองป้ัมลม

9,800.00      9,800.00       ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02537/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,800.- บาท 9,800.- บาท 10/2/2560

5639
เล่ือยไฟฟ้า

8,500.00      8,500.00       ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02537/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,500.- บาท 8,500.- บาท 10/2/2560

5640
เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้า

25,000.00    25,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02537/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 25,000.- บาท 25,000.- บาท 10/2/2560

5641
ป้ายม้วน (ROLL UP)

12,144.50    12,144.50     ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03491/2560
จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 12,144.50.- บาท 12,144.50.- บาท 10/2/2560

5642
ช้ันวางเอกสารอลูมิเนียม (Brochure)

5,885.00      5,885.00       ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03491/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 5,885.- บาท 5,885.- บาท 10/2/2560

5643
ตู้เหล็กเก็บอะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

24,771.57    24,771.57     ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03497/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 24,771.57.- บาท 24,771.57.- บาท 10/2/2560

5644
ตู้เก็บเคร่ืองมือช่าง

20,330.00    20,330.00     ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03497/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 20,330.- บาท 20,330.- บาท 10/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5645
โต๊ะช่าง

35,780.80    35,780.80     ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03503/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 35,780.80.- บาท 35,780.80.- บาท 10/2/2560

5646
ถังกรองน้ าบ่อปลา Jebao PE 30 
พร้อมหลอด UV และแผ่นกรอง 3 ช้ัน 4,560.00      4,560.00       ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ราคาเหมาะสม 03503/2560
จ านวน 1 ใบ ราคาท่ีเสนอได้ 4,560.- บาท 4,560.- บาท 10/2/2560

5647 โครงแขวนถุงผ้า (แบบ 3 ขา) พร้อมฝาปิด 7,600.00      7,600.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 03512/2560
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 7,600.- บาท 7,600.- บาท 10/2/2560

5648 เคร่ืองวัดความดันโลหิต ท่ีต้นแขน 7,000.00      7,000.00       ตกลงราคา บริษัท เมดิไวส์ จ ากัด บริษัท เมดิไวส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 02595/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,000.- บาท 7,000.- บาท 16/2/2560

5649
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8น้ิว

1,380.00      1,380.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03634/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,380.- บาท 1,380.- บาท 16/2/2560

5650
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 6น้ิว

670.00         670.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03634/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 670.- บาท 670.- บาท 16/2/2560

5651 ไฟฉุกเฉิน 13,096.80    13,096.80     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 03681/2560
จ านวน 6 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,096.80.- บาท 13,096.80.- บาท 17/2/2560

5652
พาติช่ันทึบพร้อมรางไฟ

2,953.20      2,953.20       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03928/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 2,953.20.- บาท 2,953.20.- บาท 17/2/2560

5653
พาติช่ันกระจกขัดลาย

2,546.60      2,546.60       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03928/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 2,546.60.- บาท 2,546.60.- บาท 17/2/2560

5654
พาติช่ันทึบพร้อมรางไฟ

1,192.00      1,192.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03928/2560
จ านวน 1 ชุด . . ราคาท่ีเสนอได้ 1,192.- บาท 1,192.- บาท 17/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5655
พาติช่ันกระจกขัดลาย

1,230.50      1,230.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03928/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 1,230.50.- บาท 1,230.50.- บาท 17/2/2560

5656
เสาพาติช่ัน

1,690.60      1,690.60       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03928/2560
จ านวน 2 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 1,690.60.- บาท 1,690.60.- บาท 17/2/2560

5657
ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu Bug)

4,000.00      4,000.00       ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03851/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 4,000.- บาท 4,000.- บาท 22/2/2560

5658
ไมโครเวฟ ขนาด 23 ลิตร

2,250.00      2,250.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03930/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,250.- บาท 2,250.- บาท 24/2/2560

5659 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 49,755.00    49,755.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 03947/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 49,755.- บาท 49,755.- บาท 27/2/2560

5660
เก้าอ้ีบาร์สูงหุ้มด้วยหนังเทียม

6,355.80      6,355.80       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 03948/2560
จ านวน 63 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,355.80.- บาท 6,355.80.- บาท 27/2/2560

5661
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 60,000 บีทียู/ชม. 74,900.00    74,900.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 03989/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 74,900.- บาท 74,900.- บาท 28/2/2560

5662
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8 น้ิว

1,380.00      1,380.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03991/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,380.- บาท 1,380.- บาท 28/2/2560

5663
พัดลมโคจร 16 น้ิว

18,000.00    18,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 03992/2560
จ านวน 12 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 18,000.- บาท 18,000.- บาท 28/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5664
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 31,512 บีทียู/ชม. 36,915.00    36,915.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 03995/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 36,915.- บาท 36,915.- บาท 28/2/2560

5665
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน (ติดผนัง)
ขนาด 25,139 บีทียู/ชม. 30,495.00    30,495.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 03997/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 30,495.- บาท 30,495.- บาท 28/2/2560

5666
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน
ขนาด 18,500 บีทียู/ชม. 32,099.00    32,099.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04000/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 32,099.- บาท 32,099.- บาท 28/2/2560

5667
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน
ขนาด 18,611 บีทียู/ชม. 56,924.00    56,924.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04002/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 56,924.- บาท 56,924.- บาท 28/2/2560

5668
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 13,462 บีทียู/ชม. 24,503.00    24,503.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04003/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,503.- บาท 24,503.- บาท 28/2/2560

5669
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 13,462 บีทียู/ชม. 26,429.00    26,429.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04006/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 26,429.- บาท 26,429.- บาท 28/2/2560

5670 เคร่ืองป้ัมนมแบบไฟฟ้า 17,900.00    17,900.00     ตกลงราคา บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04031/2560
จ านวน  2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,900.- บาท 17,900.- บาท 2/3/2560

5671
เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส UV

11,600.94    11,600.94     ตกลงราคา บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 04033/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,600.94.- บาท 11,600.94.- บาท 2/3/2560

5672 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 31,672.00    31,672.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04036/2560
จ านวน 4 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 31,672.- บาท 31,672.- บาท 2/3/2560

5673 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 9,309.00      9,309.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04036/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 9,309.- บาท 9,309.- บาท 2/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5674 ตู้ล็อกเกอร์ 2 ประตู 6,473.50      6,473.50       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04036/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,473.50.- บาท 6,473.50.- บาท 2/3/2560

5675
โต๊ะท างาน

10,539.50    10,539.50     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04037/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 10,539.50.- บาท 10,539.50.- บาท 2/3/2560

5676
ตู้เต้ียใต้โต๊ะ 3 ล้ินชัก

4,119.50      4,119.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04037/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,119.50.- บาท 4,119.50.- บาท 2/3/2560

5677 ท่ีนอนลม 36,000.00    36,000.00     ตกลงราคา บริษัท มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท มาเคท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาเหมาะสม 04039/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 36,000.- บาท 36,000.- บาท 2/3/2560

5678
เคร่ืองวัดชีพจรและความอ่ิมตัวของออกซิเจน
ในเลือดแบบพกพา

81,000.00    81,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาเหมาะสม 04040/2560

จ านวน 3 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 81,000.- บาท  81,000.- บาท 2/3/2560
5679 เคร่ืองดูดของเหลวและเสมหะชนิดแรงดูดสูง 65,000.00    65,000.00     ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ราคาเหมาะสม 04044/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 65,000.- บาท 65,000.- บาท 2/3/2560

5680
เคร่ืองปิดผนึกสายถุงเลือดอัตโนมัติ

70,000.00    70,000.00     ตกลงราคา
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04041/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 70,000.- บาท 70,000.- บาท 2/3/2560

5681
เคร่ืองควบคุมทางเข้าออกอัตโนมัติระบบคีย์
การ์ด 17,120.00    17,120.00     ตกลงราคา

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 04045/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.- บาท 17,120.- บาท 3/3/2560

5682
ชุดส่องตรวจ หู ตา จมูก

22,000.00    22,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04046/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 22,000.- บาท 22,000.- บาท 3/3/2560

5683
เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด
แบบปลายน้ิว

5,600.00      5,600.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 04047/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 5,600.- บาท 5,600.- บาท 3/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5684 ป๊ัมน้ า 73,081.00    73,081.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 04048/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 73,081.- บาท 73,081.- บาท 3/3/2560

5685 ถังไดอะเฟรม 16,585.00    16,585.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 04049/2560
จ านวน 1 ถัง ราคาท่ีเสนอได้ 16,585.- บาท 16,585.- บาท 3/3/2560

5686 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู 14,338.00    14,338.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04061/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 14,338.- บาท 14,338.- บาท 6/3/2560

5687 เก้าอ้ีส านักงาน 21,186.00    21,186.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04066/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 21,186.- บาท 21,186.- บาท 6/3/2560

5688 โต๊ะเคาน์เตอร์ 26,108.00    26,108.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04066/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 26,108.- บาท 26,108.- บาท 6/3/2560

5689
รถเข็นฉีดยา 2 ล้ินชัก

8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค เพาเวอร์ทู
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค 

เพาเวอร์ทู ราคาเหมาะสม 04067/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 8,025.- บาท 8,025.- บาท 6/3/2560

5690
เบรกเกอร์

12,486.90    12,486.90     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 04068/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 12,486.90.- บาท 12,486.90.- บาท 6/3/2560

5691
แผงวงจรโทรศัพท์แบบอนาล็อก ขนาด 32 
วงจร

99,991.50    99,991.50     ตกลงราคา บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จ ากัด ราคาเหมาะสม 04070/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,991.50.- บาท 99,991.50.- บาท 6/3/2560

5692
ขาต้ังกล้อง

6,527.00      6,527.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 04071/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 6,527 บาท 6,527.- บาท 6/3/2560

5693
ม้าน่ังไม้แดง

31,458.00    31,458.00     ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด
บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04077/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 31,458.- บาท 31,458.- บาท 6/3/2560

5694
ตู้บานเล่ือนกระจก

2,749.90      2,749.90       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04082/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,749.90.- บาท 2,749.90.- บาท 6/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5695
ตู้บานเล่ือนทึบ

2,749.90      2,749.90       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04082/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,749.90.- บาท 2,749.90.- บาท 6/3/2560

5696
ตู้ทึบ 1 บานเปิด/4 ล้ินชัก

3,959.00      3,959.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04082/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,959.- บาท 3,959.- บาท 6/3/2560

5697
ตู้เอกสาร 30 ล้ินชัก

8,667.00      8,667.00       ตกลงราคา
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04082/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 8,667.- บาท 8,667.- บาท 6/3/2560

5698
ประตูอัตโนมัติ

66,875.00    66,875.00     ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04090/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 66,875.- บาท 66,875.- บาท 6/3/2560

5699 ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู 16,906.00    16,906.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04093/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 16,906.- บาท 16,906.- บาท 6/3/2560

5700 เตียงนอนเหล็กช้ันเดียว 19,688.00    19,688.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04099/2560
จ านวน 4 เตียง ราคาท่ีเสนอได้ 19,688.- บาท 19,688.- บาท 7/3/2560

5701 โซฟา 3 ท่ีน่ัง 19,688.00    19,688.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04099/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 19,688.- บาท 19,688.- บาท 7/3/2560

5702 ตู้บานเล่ือนกระจก 3,103.00      3,103.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04099/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,103.- บาท 3,103.- บาท 7/3/2560

5703 ตู้บานเล่ือนทึบ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04099/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 7/3/2560

5704 เก้าอ้ีโครงเหล็กขาชุบโครเม่ียม 11,556.00    11,556.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04099/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,556.- บาท 11,556.- บาท 7/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5705 เก้าอ้ีส านักงาน 3,959.00      3,959.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04099/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,959.- บาท 3,959.- บาท 7/3/2560

5706
ขาแขวนแอลอีดีทีวีชนิดติดผนัง ปรับก้มเงย 
ยืดหดได้ 2,200.00      2,200.00       ตกลงราคา

บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า
 จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์
พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04113/2560

จ านวน  1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 2,200.- บาท 2,200.- บาท 7/3/2560

5707
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว

4,650.00      4,650.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04117/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,650.- บาท 4,650.- บาท 7/3/2560

5708
เคร่ืองท าน้ าอุ่น

2,990.00      2,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04119/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,990.- บาท 2,990.- บาท 7/3/2560

5709
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 13.4 คิว

16,700.00    16,700.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04119/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 16,700.- บาท 16,700.- บาท 7/3/2560

5710 เคร่ืองก าเนิดสัญญาณไฟฟ้าตามความถ่ี 89,000.00    89,000.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04125/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 89,000.- บาท 89,000.- บาท 7/3/2560

5711 เคร่ืองดิจิตอลออสซิโลสโคป 95,000.00    95,000.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04154/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 95,000.- บาท 95,000.- บาท 8/3/2560

5712
ตู้ล าโพงพกพา (แบบคู่)

25,000.00    25,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04207/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 25,000.- บาท 25,000.- บาท 9/3/2560

5713
ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่

12,000.00    12,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04207/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 12,000.- บาท 12,000.- บาท 9/3/2560

5714
ขาต้ังล าโพง

4,000.00      4,000.00       ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04207/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 4,000.- บาท 4,000.- บาท 9/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5715
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์

43,900.00    43,900.00     ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04210/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 43,900.- บาท 43,900.- บาท 9/3/2560

5716
จอฉายโปรเจคเตอร์

15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04210/2560
จ านวน 1 จอ ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 9/3/2560

5717 เก้าอ้ี 2,782.00      2,782.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04534/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,782.- บาท 2,782.- บาท 20/3/2560

5718
ไมโครเวฟ ขนาด 30 ลิตร

2,900.00      2,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04541/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,900.- บาท 2,900.- บาท 20/3/2560

5719 เก้าอ้ีส านักงาน 6,420.00      6,420.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04542/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,420.- บาท 6,420.- บาท 20/3/2560

5720 โต๊ะคร่อมเตียง 90,300.00    90,300.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 04546/2560
จ านวน 21 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 90,300.- บาท 90,300.- บาท 20/3/2560

5721 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2000VA/1200W 66,340.00    66,340.00     ตกลงราคา บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด ราคาเหมาะสม 04585/2560
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 66,340.- บาท 66,340.- บาท 21/3/2560

5722 เก้าอ้ีส านักงาน 25,038.00    25,038.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04685/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 25,038.- บาท 25,038.- บาท 23/3/2560

5723 โทรศัพท์มือถือเคล่ือนท่ี 33,672.90    33,672.90     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 04733/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 33,672.90.- บาท 33,672.90.- บาท 24/3/2560

5724 ไฟฉุกเฉิน 2,182.80      2,182.80       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 04749/2560
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.- บาท 2,182.80.- บาท 24/3/2560

5725 เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 69,000.00    69,000.00     ตกลงราคา บริษัท สเปคเทค จ ากัด บริษัท สเปคเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม 04820/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 69,000.- บาท 69,000.- บาท 29/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5726
LED TV ขนาด 40 น้ิว

11,900.00    11,900.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04821/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,900.- บาท 11,900.- บาท 29/3/2560

5727
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 15 คิว

18,500.00    18,500.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04823/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 18,500.- บาท 18,500.- บาท 29/3/2560

5728 โซฟา 34,133.00    34,133.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04824/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 34,133.- บาท 34,133.- บาท 29/3/2560

5729 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู 6,741.00      6,741.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04825/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,741.- บาท 6,741.- บาท 29/3/2560

5730
วาล์วชนิดหัวขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

30,495.00    30,495.00     ตกลงราคา
บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์

เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 04835/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 30,495.- บาท 30,495.- บาท 30/3/2560

5731 เคร่ืองอ่าน UHF RFID แบบต้ังโต๊ะ 81,748.00    81,748.00     ตกลงราคา บริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จ ากัด บริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จ ากัด ราคาเหมาะสม 04837/2560
จ านวน 8 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 81,748.- บาท 81,748.- บาท 30/3/2560

5732
เคร่ืองผลิตอากาศทดสอบเคร่ืองช่วยหายใจ
AIR Compressor 15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04840/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 30/3/2560

5733
ขาต้ังกล้อง

10,486.00    10,486.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 04842/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 10,486.- บาท 10,486.- บาท 30/3/2560

5734
เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟ้าและส ารองไฟฟ้า ขนาด
 2000 V

86,000.00    86,000.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04843/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 86,000.- บาท 86,000.- บาท 30/3/2560

5735 ชุดวัดแรงดันลบในการหายใจเข้า 10,000.00    10,000.00     ตกลงราคา บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 04845/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 10,000.- บาท 10,000.- บาท 30/3/2560

5736 ช้ันวางรองเท้า แบบ 4 ช้ัน 52,800.00    52,800.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 04854/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 52,800.- บาท 52,800.- บาท 30/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5737

ชุดฝึกเจาะเลือดจากหลอดเลือดด าส่วนกลาง
ภายใต้การก าหนดต าแหน่งด้วยเคร่ืองคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง 50,000.00    50,000.00     ตกลงราคา นายเอกสิทธ์ิ ภูริเริงภูมิ นายเอกสิทธ์ิ ภูริเริงภูมิ ราคาเหมาะสม 04859/2560
จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 50,000.- บาท 50,000.- บาท 30/3/2560

5738 แขนเทียม 60,000.00    60,000.00     ตกลงราคา นางสาว ปรียาภรณ์ ทวีสุข นางสาว ปรียาภรณ์ ทวีสุข ราคาเหมาะสม 04867/2560
จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 60,000.- บาท 60,000.- บาท 30/3/2560

5739 ตู้ใส่เส้ือผ้า 2 ประตู 6,473.50      6,473.50       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04881/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,473.50.- บาท 6,473.50.- บาท 31/3/2560

5740
ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

10,500.00    10,500.00     ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04885/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.- บาท 10,500.- บาท 31/3/2560

5741
ชุดควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหล
ออกซิเจน

22,000.00    22,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 04887/2560
จ านวน  4 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 22,000.- บาท 22,000.- บาท 3/4/2560
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์
 - ค่าติดต้ัง
จ านวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอได้ 99,700.- บาท 99,700.- บาท 3/4/2560

5743
เคร่ืองดูดเสมหะ ชนิดติดผนัง

16,500.00    16,500.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04903/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 16,500.- บาท 16,500.- บาท 3/4/2560

5744
รถเข็นท าแผล

11,000.00    11,000.00     ตกลงราคา
บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ ากัด
บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 04904/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 11,000.- บาท 11,000.- บาท 3/4/2560

5745
โต๊ะโครงเหล็ก ขนาด 150x60x75 ซม.

12,840.00    12,840.00     ตกลงราคา บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04905/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 12,840.- บาท 12,840.- บาท 3/4/2560

99,700.00     ตกลงราคา บริษัท สเปคเทค จ ากัด บริษัท สเปคเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม 04900/256099,700.00    5742



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5746
โต๊ะโครงเหล็ก ขนาด 150x60x75 ซม.

15,836.00    15,836.00     ตกลงราคา บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04905/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 15,836.- บาท 15,836.- บาท 3/4/2560

5747
โต๊ะโครงเหล็ก ขนาด 60x50x75 ซม.

5,671.00      5,671.00       ตกลงราคา บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 04905/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,671.- บาท 5,671.- บาท 3/4/2560

5748 โต๊ะล้ินชัก โครงสร้างเหล็ก 13,910.00    13,910.00     ตกลงราคา ร้าน เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ ร้าน เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสม 04906/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 13,910.- บาท 13,910.- บาท 3/4/2560

5749
เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน 77,040.00    77,040.00     ตกลงราคา

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาเหมาะสม 04924/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 77,040.- บาท 77,040.- บาท 4/4/2560

5750
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04948/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 5/4/2560

5751 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 2,782.00      2,782.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04949/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,782.- บาท 2,782.- บาท 5/4/2560

5752 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 2,568.00      2,568.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 04949/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,568.- บาท 2,568.- บาท 5/4/2560

5753
พัดลมต้ังพ้ืน 16 น้ิว

9,900.00      9,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 04962/2560
จ านวน 6 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,900.- บาท 9,900.- บาท 5/4/2560

5754 เคร่ืองกรองน้ า 4,387.00      4,387.00       ตกลงราคา บริษัท ที.เอ็ม.ดี จ ากัด บริษัท ที.เอ็ม.ดี จ ากัด ราคาเหมาะสม 05100/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 4,387.- บาท 4,387.- บาท 18/4/2560

5755
ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu Bag) ผู้ใหญ่

21,000.00    21,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 05103/2560
จ านวน 10 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 21,000.- บาท 21,000.- บาท 18/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5756
เสาสแตนเลสก้ันทางเดิน พร้อมสายยาว 1.50
 เมตร

29,960.00    29,960.00     ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ราคาเหมาะสม 05110/2560
จ านวน 8 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 29,960.- บาท 29,960.- บาท 18/4/2560

5757 ไฟฉุกเฉิน 2,182.80      2,182.80       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05120/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.- บาท 2,182.80.- บาท 19/4/2560

5758
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05122/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 19/4/2560

5759
พัดลมติดผนัง 16 น้ิว

1,550.00      1,550.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05124/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,550.- บาท 1,550.- บาท 19/4/2560

5760
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

1,380.00      1,380.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05168/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,380.- บาท 1,380.- บาท 20/4/2560

5761
พัดลมปรับระดับ 16 น้ิว

1,150.00      1,150.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05174/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 1,150.- บาท 1,150.- บาท 20/4/2560

5762
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 3500 วัตต์

2,990.00      2,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05176/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,990.- บาท 2,990.- บาท 20/4/2560

5763 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05227/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996 บาท 2,996.- บาท 21/4/2560

5764
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05231/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 21/4/2560

5765
ไมโครเวฟ 23 ลิตร

2,250.00      2,250.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05238/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,250.- บาท 2,250.- บาท 21/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5766 โทรศัพท์ไร้สาย 24,824.00    24,824.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05240/2560
จ านวน 20 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,824.- บาท 24,824.- บาท 21/4/2560

5767
พัดลมติดผนัง 16 น้ิว

1,550.00      1,550.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05241/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,550.- บาท 1,550.- บาท 21/4/2560

5768 เก้าอ้ีส านักงาน 7,918.00      7,918.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05243/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,918.- บาท 7,918.- บาท 21/4/2560

5769 ไมโครเวฟ 2,086.50      2,086.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05270/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,086.50.- บาท 2,086.50.- บาท 21/4/2560

5770 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05368/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 25/4/2560

5771
ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 6 คิว

5,800.00      5,800.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05378/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 5,800.- บาท 5,800.- บาท 25/4/2560

5772 เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 50,000.00    50,000.00     ตกลงราคา บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05382/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 50,000.- บาท 50,000.- บาท 25/4/2560

5773
เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส UV

11,600.94    11,600.94     ตกลงราคา บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 05387/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,600.94.- บาท 11,600.94.- บาท 25/4/2560

5774 อ่างล้างมือสแตนเลส 42,000.00    42,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไทยนครธุรกิจ จ ากัด บริษัท ไทยนครธุรกิจ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05390/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 42,000.- บาท 42,000.- บาท 25/4/2560

5775 โต๊ะท างาน 16,692.00    16,692.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05393/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 16,692.- บาท 16,692.- บาท 25/4/2560

5776 เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 55,000.00    55,000.00     ตกลงราคา บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05421/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 55,000.- บาท 55,000.- บาท 26/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5777
เคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์

50,290.00    50,290.00     ตกลงราคา
บริษัท ไอเดียเมคเกอร์ เทคโนโลยี 

จ ากัด
บริษัท ไอเดียเมคเกอร์ เทคโนโลยี

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 05423/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 50,290.- บาท 50,290.- บาท 26/4/2560

5778
ป้ัมไดโว่ ขนาด 3 น้ิว

8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 05424/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,025.- บาท 8,025.- บาท 26/4/2560

5779 ไฟฉุกเฉิน 8,731.20      8,731.20       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05425/2560
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,731.20.- บาท 8,731.20.- บาท 26/4/2560

5780 โทรศัพท์มือถือเคล่ือนท่ี 8,720.50      8,720.50       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05430/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,720.50.- บาท 8,720.50.- บาท 26/4/2560

5781 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 47,080.00    47,080.00     ตกลงราคา บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 05432/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 47,080.- บาท 47,080.- บาท 26/4/2560

5782 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย 8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 05432/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,025.- บาท 8,025.- บาท 26/4/2560

5783 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายปริมาตรน้อย 8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 05432/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,025.- บาท 8,025.- บาท 26/4/2560

5784 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 13,910.00    13,910.00     ตกลงราคา บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 05432/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,910.- บาท 13,910.- บาท 26/4/2560

5785
ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น

10,500.00    10,500.00     ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 05438/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.- บาท 10,500.- บาท 26/4/2560

5786 ไฟฉุกเฉิน 2,182.80      2,182.80       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 05453/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.- บาท 2,182.80.- บาท 27/4/2560

5787
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

96,300.00    96,300.00     ตกลงราคา
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 05518/2560
จ านวน  1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.- บาท 96,300.- บาท 1/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5788 รถเข็นยา 3 ช้ัน 53,400.00    53,400.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 05522/2560
จ านวน 3 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 53,400.- บาท 53,400.- บาท 1/5/2560

5789
พัดลมต้ังพ้ืน 16 น้ิว

1,650.00      1,650.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05564/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,650.- บาท 1,650.- บาท 3/5/2560

5790
ชุดส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope)

15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 05561/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 4/5/2560

5791 เคร่ืองซีลถุงแบบมือกด 10,680.00    10,680.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 05719/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,680.- บาท 10,680.- บาท 8/5/2560

5792 เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืนแบบดิจิตอล 26,400.00    26,400.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 05721/2560
จ านวน 8 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 26,400.- บาท 26,400.- บาท 8/5/2560

5793
พัดลมโคจร 16 น้ิว

1,500.00      1,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05728/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.- บาท 1,500.- บาท 8/5/2560

5794
พัดลมโคจร 16 น้ิว

12,000.00    12,000.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05770/2560
จ านวน 8 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 12,000.- บาท 12,000.- บาท 9/5/2560

5795
เคร่ืองช่ังน้ าหนักพร้อมวัดความสูงและค านวน
ค่า BMI ระบบดิจิตอล

19,900.00    19,900.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 05800/2560

จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 19,900.- บาท  19,900.- บาท 9/5/2560

5796
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

1,380.00      1,380.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05832/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,380.- บาท 1,380.- บาท 15/5/2560

5797 เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ 2,140.00      2,140.00       ตกลงราคา บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05859/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,140.- บาท 2,140.- บาท 15/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5798 ตู้ใส่รองเท้า 3 ช้ัน 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05929/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท 4,922.- บาท 17/5/2560

5799 เก้าอ้ีส านักงาน 7,800.00      7,800.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05980/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,800.- บาท 7,800.- บาท 18/5/2560

5800 เก้าอ้ีส านักงาน 5,600.00      5,600.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 05980/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,600.- บาท 5,600.- บาท 18/5/2560

5801
ไมโครเวฟ 23 ลิตร

2,250.00      2,250.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 05998/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,250.- บาท 2,250.- บาท 19/5/2560

5802
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสีขาว

6,933.60      6,933.60       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06251/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,933.60.- บาท 6,933.60.- บาท 26/5/2560

5803
ตู้เก็บแบบฟร์อม 15 ล้ินชัก

17,077.20    17,077.20     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06252/2560
จ านวน 4 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 17,077.20.- บาท 17,077.20.- บาท 26/5/2560

5804 เสาแขวนน้ าเกลือ (แบบขา 5 แฉก) 4,600.00      4,600.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 06263/2560
จ านวน 2 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 4,600.- บาท 4,600.- บาท 26/5/2560

5805 เก้าอ้ีส านักงาน 4,708.00      4,708.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06267/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,708.- บาท 4,708.- บาท 26/5/2560

5806 เก้าอ้ีส านักงาน 4,066.00      4,066.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06267/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,066.- บาท 4,066.- บาท 26/5/2560

5807 เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ 4,280.00      4,280.00       ตกลงราคา บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06273/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,280.- บาท 4,280.- บาท 26/5/2560

5808
เคร่ืองอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน
แบบสมาร์ทการ์ด แบบเสียบบัตรแนวต้ัง 34,775.00    34,775.00     ตกลงราคา บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จ ากัด ราคาเหมาะสม 06312/2560
จ านวน 50 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 34,775.- บาท 34,775.- บาท 29/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5809 เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 2,995.00      2,995.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 06324/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,995 บาท 2,995.- บาท 29/5/2560

5810
อ่างล้างสแตนเลสขนาดใหญ่ ส าหรับฆ่าเช้ือ
รถเข็นส่งอาหาร 99,938.00    99,938.00     ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวีทรัพย์ 
เอ็นจิเนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวี
ทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาเหมาะสม 06331/2560

จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,938.- บาท 99,938.- บาท 29/5/2560
5811 เคร่ืองฟอกอากาศ 45,000.00    45,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาเหมาะสม 06336/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.- บาท 45,000.- บาท 29/5/2560

5812
เคร่ืองช่ังน้ าหนักผู้ป่วยบนรถเข็น ระบบดิจิตอล 
และค านวณค่า BMI 60,000.00    60,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 06338/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 60,000.- บาท 60,000.- บาท 29/5/2560

5813 เตียงส าหรับตรวจครรภ์ แบบมีล้อเล่ือน 9,200.00      9,200.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 06345/2560
จ านวน 1 เตียง ราคาท่ีเสนอได้ 9,200.- บาท 9,200.- บาท 30/5/2560

5814 ตู้ปลอดเช้ือ 99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06346/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 30/5/2560

5815
ชุดส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope)

15,000.00    15,000.00     ตกลงราคา
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 06347/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,000.- บาท 15,000.- บาท 30/5/2560

5816 เคร่ืองดูดและควบคุมความช้ืนในอากาศ 92,000.00    92,000.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06350/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 92.000.- บาท 92,000.- บาท 30/5/2560

5817 ชุดวัดแรงดันลบในการหายใจเข้า 10,000.00    10,000.00     ตกลงราคา บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06355/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,000.- บาท 10,000.- บาท 30/5/2560

5818
เคร่ืองทดสอบความสะอาดของกล้องเอ็นโดส
โคป 99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 06359/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 30/5/2560

5819
โคมไฟส่องตรวจแบบต้ังพ้ืน

35,000.00    35,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06362/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 35,000.- บาท 35,000.- บาท 30/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5820
ชุดส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope)

19,500.00    19,500.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06366/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 19,500.- บาท 19,500.- บาท 30/5/2560

5821
เคร่ืองช่ังน้ าหนักทารกแบบดิจิตอล

12,600.00    12,600.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06368/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 12,600.- บาท 12,600.- บาท 30/5/2560

5822
เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดดัชนีมวลกาย (BMI) 
ชนิดดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 19,500.00    19,500.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 06373/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 19,500.- บาท 19,500.- บาท 30/5/2560

5823 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06436/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 1/6/2560

5824
รถเข็นสแตนเลส 3 ช้ัน 40,000.00    40,000.00     

ตกลงราคา บริษัท บี.เค.ฮอสปิตอลซัพพลาย จ ากัด
บริษัท บี.เค.ฮอสปิตอลซัพพลาย 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06437/2560
จ านวน 5 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 40,000.- บาท 40,000.- บาท 1/6/2560

5825 รถเข็นถังออกซิเจน 11,800.00    11,800.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 06440/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 11,800.- บาท 11,800.- บาท 1/6/2560

5826
โต๊ะคอมพิวเตอร์

4,269.30      4,269.30       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06443/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,269.30.- บาท 4,269.30.- บาท 1/6/2560

5827
ตู้ลอยติดผนัง (2 ตู้ต่อกัน)

8,346.00      8,346.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06443/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 8,346.- บาท 8,346.- บาท 1/6/2560

5828
เก้าอ้ีส านักงาน

14,338.00    14,338.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06443/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 14,338.- บาท 14,338.- บาท 1/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5829
เก้าอ้ีบาร์เต้ีย หุ้มหนังสีด า

1,476.60      1,476.60       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06443/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 1,476.60.- บาท 1,476.60.- บาท 1/6/2560

5830
LED TV ขนาด 32 น้ิว

15,800.00    15,800.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06446/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,800.- บาท 15,800.- บาท 1/6/2560

5831 แท่นใส่โบรชัวร์และวารสาร 9,500.00      9,500.00       ตกลงราคา นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ ราคาเหมาะสม 06448/2560
จ านวน 1 ชุด  ราคาท่ีเสนอได้ 9,500.- บาท  9,500.- บาท 1/6/2560

5832 เตียงนอนเหล็ก 2 ช้ัน 20,330.00    20,330.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06450/2560
จ านวน 2 เตียง ราคาท่ีเสนอได้ 20,330.- บาท 20,330.- บาท 1/6/2560

5833 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู 7,169.00      7,169.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06450/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,169.- บาท 7,169.- บาท 1/6/2560

5834 โต๊ะท างานเหล็ก 31,672.00    31,672.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06479/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 31,672.- บาท 31,672.- บาท 2/6/2560

5835 เก้าอ้ีส านักงาน 16,264.00    16,264.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06479/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 16,264.- บาท 16,264.- บาท 2/6/2560

5836 เคร่ืองจัดแนวขาเทียม ชนิดเลเซอร์ 8,900.00      8,900.00       ตกลงราคา บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากัด บริษัท เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จ ากัด ราคาเหมาะสม 06484/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 8,900.- บาท 8,900.- บาท 2/6/2560

5837 เคร่ืองท าน้ าเดือด ZIP ขนาด 5 ลิตร 51,465.00    51,465.00     ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 06485/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 51,465.- บาท 51,465.- บาท 2/6/2560

5838
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 7.2 คิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06486/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 2/6/2560

5839
LED TV ขนาด 32 น้ิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06491/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 2/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5840
LED TV ขนาด 32 น้ิว

15,800.00    15,800.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06494/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,800.- บาท 15,800.- บาท 2/6/2560

5841
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 16.3 คิว

22,900.00    22,900.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06498/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 22,900.- บาท 22,900.- บาท 2/6/2560

5842
ตู้แช่แข็ง ขนาด 9.5 คิว

13,900.00    13,900.00     ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06498/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 13,900.- บาท 13,900.- บาท 2/6/2560

5843 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06501/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 5/6/2560

5844 ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 15 ประตู 16,478.00    16,478.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06502/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 16,478.- บาท 16,478.- บาท 5/6/2560

5845
ระบบเรียกพยาบาล (Master Steation)

99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06503/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 5/6/2560

5846 เก้าอ้ีส านักงาน 25,038.00    25,038.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06505/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 25,038.- บาท 25,038.- บาท 5/6/2560

5847
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06534/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 6/6/2560

5848 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06537/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 6/6/2560

5849 เก้าอ้ีพักคอย 2 ท่ีน่ัง 9,951.00      9,951.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06580/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 9,951.- บาท 9,951.- บาท 7/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5850
พัดลมโคจร 16 น้ิว

7,500.00      7,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06595/2560
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,500.- บาท 7,500.- บาท 7/6/2560

5851
เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัด
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 98,000.00    98,000.00     ตกลงราคา

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 06608/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 98,000.- บาท 98,000.- บาท 7/6/2560
5852 ชุดอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติบานเล่ือนเด่ียว 58,850.00    58,850.00     ตกลงราคา  บริษัท คอมพลีท ไลน์ จ ากัด  บริษัท คอมพลีท ไลน์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06583/2560

จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 58,850.- บาท 58,850.- บาท 7/6/2560

5853
เคร่ืองเป่าลมเย็นระบบน้ าเย็น 
ขนาด 68,500 บีทียู/ชม. ย่ีห้อแคเรียร์ 90,950.00    90,950.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06689/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 90,950.- บาท 90,950.- บาท 10/6/2560

5854
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 37,191 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 47,700.60    47,700.60     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06690/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 47,700.60.- บาท 47,700.60.- บาท 10/6/2560

5855
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 30,708 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 44,619.00    44,619.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06692/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 44,619.- บาท 44,619.- บาท 10/6/2560

5856
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 26,614 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 63,451.00    63,451.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06695/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 63,451.- บาท 63,451.- บาท 10/6/2560

5857
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 18,766 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 31,030.00    31,030.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06696/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 31,030.- บาท 31,030.- บาท 10/6/2560

5858
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 13,000 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 30,602.00    30,602.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06697/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 30,602.- บาท 30,602.- บาท 10/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5859
เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง
ขนาด 12,500 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 16,906.00    16,906.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06698/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 16,906.- บาท 16,906.- บาท 10/6/2560

5860
เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง
ขนาด 18,500 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 22,284.00    22,284.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06699/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 22,284.- บาท 22,284.- บาท 10/6/2560

5861
เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง
ขนาด 12,500 บีทียู/ชม. ย่ีห้ออามีน่า 16,906.00    16,906.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 06700/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 16,906.- บาท 16,906.- บาท 10/6/2560

5862 โทรศัพท์มือถือ 5,992.00      5,992.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06718/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 5,992.- บาท 5,992.- บาท 12/6/2560

5863 ไฟฉุกเฉิน 6,548.40      6,548.40       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06738/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 6,548.40.- บาท 6,548.40.- บาท 12/6/2560

5864 เก้าอ้ีอาบน้ ามีพนักพิงพร้อมมือจับ 11,877.00    11,877.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06741/2560
จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,877.- บาท 11,877.- บาท 12/6/2560

5865
ขาแขวน LCD TV 32 น้ิว

3,000.00      3,000.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06747/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 3,000.- บาท 3,000.- บาท 12/6/2560

5866
เก้าอ้ีส านักงาน

3,498.90      3,498.90       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 06885/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,498.90.- บาท 3,498.90.- บาท 16/6/2560

5867 ไฟฉุกเฉิน 2,182.80      2,182.80       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06890/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.- บาท 2,182.80.- บาท 16/6/2560

5868 ตู้เก็บเอกสาร 7 ล้ินชัก 5,564.00      5,564.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06892/2560
จ านวน 4 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 5,564.- บาท 5,564.- บาท 16/6/2560

5869 ไฟฉุกเฉิน 4,365.60      4,365.60       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 06897/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,365.60.- บาท 4,365.60.- บาท 16/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5870 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบต้ังโต๊ะ 4,500.00      4,500.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 06965/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,500.- บาท 4,500.- บาท 20/6/2560

5871 เก้าอ้ีส านักงาน 12,840.00    12,840.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06969/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 12,840.- บาท 12,840.- บาท 20/6/2560

5872
พัดลมต้ังพ้ืน 18 น้ิว

3,560.00      3,560.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06971/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 3,560.- บาท 3,560.- บาท 20/6/2560

5873 โต๊ะพับมีตะแกรง 8,346.00      8,346.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 06976/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,346.- บาท 8,346.- บาท 20/6/2560

5874
พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06977/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 20/6/2560

5875
พัดลมโคจร 16 น้ิว

1,500.00      1,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06985/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.- บาท 1,500.- บาท 20/6/2560

5876
ไมโครเวฟ 23 ลิตร

2,250.00      2,250.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 06987/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,250.- บาท 2,250.- บาท 20/6/2560

5877
ขาแขวน LED TV

1,500.00      1,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07032/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.- บาท 1,500.- บาท 21/6/2560

5878 รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว 5,600.00      5,600.00       ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 07097/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 5,600.- บาท 5,600.- บาท 22/6/2560

5879 บันไดข้ึนเตียง แบบ 1ช้ัน 4,200.00      4,200.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 07100/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,200.- บาท 4,200.- บาท 22/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5880
เก้าอ้ีโพลีแลคเชอร์แบบมีตระแกรง

4,975.50      4,975.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07112/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,975.50.- บาท 4,975.50.- บาท 22/6/2560

5881
เก้าอ้ีพิมพ์ดีด หมุนและปรับระดับได้

3,210.00      3,210.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07112/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,210.- บาท 3,210.- บาท 22/6/2560

5882
เก้าอ้ีส านักงาน ขา 5 แฉก

5,671.00      5,671.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07112/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,671.- บาท 5,671.- บาท 22/6/2560

5883
ชุดควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของ
ออกซิเจนแบบคลิก 70,000.00    70,000.00     ตกลงราคา

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ 
จ ากัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพร
ดักส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07125/2560

จ านวน 20 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 70,000.- บาท 70,000.- บาท 22/6/2560

5884
โคมไฟส่องตรวจส าหรับท าหัตถการหลอดไฟ 
LED ชนิดขาต้ัง 38,500.00    38,500.00     ตกลงราคา บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07186/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 38,500.- บาท 38,500.- บาท 26/6/2560

5885
ท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับ

10,000.00    10,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07193/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 10,000.- บาท 10,000.- บาท 26/6/2560

5886 เคร่ืองท าน้ าเดือด ZIP 42,390.00    42,390.00     ตกลงราคา บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด บริษัท ธาดาวิศว จ ากัด ราคาเหมาะสม 07197/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 42,390.- บาท 42,390.- บาท 26/6/2560

5887
เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส UV

11,600.94    11,600.94     ตกลงราคา บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเหมาะสม 07212/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 11,600.94.- บาท 11,600.94.- บาท 27/6/2560

5888
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 8.2 คิว

9,400.00      9,400.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07215/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 9,400.- บาท 9,400.- บาท 27/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5889
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 7.2 คิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07219/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 27/6/2560

5890 โซฟา รูปตัว L 17,548.00    17,548.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07230/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 17,548.- บาท 17,548.- บาท 27/6/2560

5891
เคร่ืองส าหรับเช็คร่ัวกล้องส่องตรวจ

47,000.00    47,000.00     ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07235/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 47,000.- บาท 47,000.- บาท 27/6/2560

5892
ไมโครโฟนชุดประชุม

35,310.00    35,310.00     ตกลงราคา
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 07237/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 35,310.- บาท 35,310.- บาท 27/6/2560

5893
เคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

24,824.00    24,824.00     ตกลงราคา
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 07248/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,824.- บาท 24,824.- บาท 27/6/2560

5894
เคร่ืองวัดความดันโลหิตและวัดค่าออกซิเจนใน
เลือด

60,000.00    60,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 07296/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 60,000.- บาท 60,000.- บาท 28/6/2560

5895
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

14,990.00    14,990.00     ตกลงราคา บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จัดกัด
บริษัท บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน 

จัดกัด ราคาเหมาะสม 07280/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 14,990.- บาท 14,990.- บาท 29/6/2560

5896
โต๊ะท างานเหล็ก (หน้าลายไม้)

8,399.50      8,399.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07284/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,399.50.- บาท 8,399.50.- บาท 29/6/2560

5897
เก้าอ้ีส านักงาน หุ้มหนังเทียม

3,552.40      3,552.40       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07284/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,552.40.- บาท 3,552.40.- บาท 29/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5898
เก้าอ้ีส านักงาน หุ้มหนังเทียม

1,273.30      1,273.30       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07284/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 1,273.30.- บาท 1,273.30.- บาท 29/6/2560

5899
เก้าอ้ีส านักงาน หุ้มหนังเทียม

5,756.60      5,756.60       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07284/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,756.60.- บาท 5,756.60.- บาท 29/6/2560

5900
เก้าอ้ีส านักงาน หุ้มหนังเทียม

3,552.40      3,552.40       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07284/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,552.40.- บาท 3,552.40.- บาท 29/6/2560

5901
โต๊ะโครงเหล็ก

12,840.00    12,840.00     ตกลงราคา บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07288/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 12,840.- บาท 12,840.- บาท 29/6/2560

5902
โต๊ะโครงเหล็ก

8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ภูมิภัฒร แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07288/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,824.- บาท 24,824.- บาท 29/6/2560

5903
ระบบกล้องวงจรปิด

99,510.00    99,510.00     ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07301/2560
จ านวน 1 ระบบ ราคาท่ีเสนอได้ 99,510.- บาท 99,510.- บาท 29/6/2560

5904
ระบบเรียกพยาบาล (Master Steation)

69,550.00    69,550.00     ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07302/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 69,550.- บาท 69,550.- บาท 29/6/2560

5905 รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน 36,915.00    36,915.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย จี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย จี เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 07312/2560
จ านวน 3 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 36,915.- บาท 36,915.- บาท 29/6/2560

5906 ป๊ัมน้ าแบบแช่มีลูกลอย 8,025.00      8,025.00       ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ราคาเหมาะสม 07314/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,025.- บาท 8,025.- บาท 29/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5907
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

1,380.00      1,380.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07319/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,380.- บาท 1,380.- บาท 29/6/2560

5908
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07322/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 29/6/2560

5909 เก้าอ้ีส านักงาน 11,877.00    11,877.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07340/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 11,877.- บาท 11,877.- บาท 30/6/2560

5910
ขายึดจอ LCD ยึดติดกับโต๊ะ

8,378.10      8,378.10       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 07357/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 8,378.10.- บาท 8,378.10.- บาท 30/6/2560

5911 LED TV ขนาด 55 น้ิว 60,562.00    60,562.00     ตกลงราคา บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07362/2560
จ านวน  2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 60,562.- บาท 60,562.- บาท 3/7/2560

5912
ชุดส่องตรวจหลอดลม 
(Laryngoscope)ส าหรับเด็ก

14,900.00    14,900.00     
ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 07370/2560

จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 14,900.- บาท 14,900.- บาท 3/7/2560

5913
ชุดส่องตรวจหลอดลม 
(Laryngoscope)ส าหรับผู้ใหญ่ 20,330.00    20,330.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 07370/2560

จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 20,330.- บาท 20,330.- บาท 3/7/2560
5914 เก้าอ้ีอาบน้ ามีพนักพิงพร้อมมือจับ 3,959.00      3,959.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 07396/2560

จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,959.- บาท 3,959.- บาท 4/7/2560
5915

เคร่ือง AED Training Set (English 
Language)

74,900.00    74,900.00     ตกลงราคา บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จ ากัด บริษัท กรุงเทพอาชีวอนามัย จ ากัด ราคาเหมาะสม 07406/2560
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 74,900.- บาท 74,900.- บาท 4/7/2560

5916 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับผู้ใหญ่ 15,400.00    15,400.00     ตกลงราคา บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิ สหเวชกิจ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07535/2560
จ านวน 7 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 15,400.- บาท 15,400.- บาท 11/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5917
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

3,450.00      3,450.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07537/2560
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 3,450.- บาท 3,450..- บาท 11/7/2560

5918
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 4500 วัตต์

7,980.00      7,980.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07609/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,980.- บาท 7,980.- บาท 13/7/2560

5919 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 07616/2560
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท  2,996.- บาท 13/7/2560

5920 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 07623/2560
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท  2,996.- บาท 13/7/2560

5921
เคร่ืองท าน้ าอุ่น 4500 วัตต์

3,290.00      3,290.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07711/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 3,290.- บาท 3,290.- บาท 17/7/2560

5922 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 07712/2560
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท  2,996.- บาท 17/7/2560

5923 ตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 24,900.00    24,900.00     ตกลงราคา บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จ ากัด บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 07755/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,900.- บาท 24,900.- บาท 19/7/2560

5924 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,103.00      3,103.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07794/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,103.- บาท 3,103.- บาท 20/7/2560

5925 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,103.00      3,103.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07809/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,103.- บาท 3,103.- บาท 20/7/2560

5926
พัดลมโครจร 16 น้ิว

1,500.00      1,500.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07812/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.- บาท 1,500.- บาท 20/7/2560

5927 ไฟฉุกเฉิน 4,365.60      4,365.60       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 07875/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,365.60.- บาท 4,365.60.- บาท 24/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5928 ป๊ัมน้ า END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP 95,230.00    95,230.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอเตอร์ ชอยซ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอเตอร์ ชอยซ ราคาเหมาะสม 07885/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 95,230.- บาท 95,230.- บาท 24/7/2560

5929 ตู้ล็อกเกอร์ 1 บานประตู 2,461.00      2,461.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07931/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,461.- บาท 2,461.- บาท 26/7/2560

5930 ตู้ล็อกเกอร์ 2 บานประตู 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07931/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 26/7/2560

5931
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

3,450.00      3,450.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 07935/2560
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 3,450.- บาท 3,450.- บาท 26/7/2560

5932 เก้าอ้ีส านักงาน 33,170.00    33,170.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07937/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 33,170.- บาท 33,170.- บาท 26/7/2560

5933
โต๊ะท างาน

10,272.00    10,272.00     ตกลงราคา
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสม 07948/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 10,272.- บาท 10,272.- บาท 26/7/2560

5934
ตู้บนโล่ง ล่าง 1 ล้ินชัก

2,568.00      2,568.00       ตกลงราคา
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสม 07948/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 2,568.- บาท 2,568.- บาท 26/7/2560

5935
ตู้ 2 ล้ินชัก

3,103.00      3,103.00       ตกลงราคา
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสม 07948/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,103.- บาท 3,103.- บาท 26/7/2560

5936
โซฟา 1 ท่ีน่ัง

32,100.00    32,100.00     ตกลงราคา
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสม 07948/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 32,100.- บาท 32,100.- บาท 26/7/2560

5937
โต๊ะคอมพิวเตอร์

4,547.50      4,547.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,547.50.- บาท 4,547.50.- บาท 26/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5938
พาติช่ันทึบ

5,243.00      5,243.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 5,243.- บาท 5,243.- บาท 26/7/2560

5939
พาติช่ันทึบ คร่ึงกระจกใส

9,523.00      9,523.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 2 แผ่น ราคาท่ีเสนอได้ 9,523.- บาท 9,523.- บาท 26/7/2560

5940
เหล็กฉาก

2,675.00      2,675.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 5 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 2,675.- บาท 2,675.- บาท 26/7/2560

5941
ตู้เต้ีย 2 บานเล่ือน

7,329.50      7,329.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 7,329.50.- บาท 7,329.50.- บาท 26/7/2560

5942
เก้าอ้ีส านักงาน

2,824.80      2,824.80       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,824.80.- บาท 2,824.80.- บาท 26/7/2560

5943
ตู้เก็บเอกสาร

6,366.50      6,366.50       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,366.50.- บาท 6,366.50.- บาท 26/7/2560

5944
ตู้เอนกประสงค์

13,375.00    13,375.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 07951/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 13375.- บาท 13375.- บาท 26/7/2560

5945 เตียงเหล็ก 2 ช้ัน 9,095.00      9,095.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 07958/2560
จ านวน 1 เตียง ราคาท่ีเสนอได้ 9,095.- บาท 9,095.- บาท 26/7/2560

5946
บันไดข้ึนเตียง 2 ช้ัน แบบมีราวจับ 1 ข้าง

26,000.00    26,000.00     ตกลงราคา
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ ากัด
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 08006/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 26,000.- บาท 26,000.- บาท 27/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5947 รถเข็น Supermaket 5,100.00      5,100.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 08012/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 5,100.- บาท 5,100.- บาท 27/7/2560

5948
โปสเตอร์สแตนเหล็กชุบโครเม่ียมพร้อมกล่องใส่
โบว์ชัวร์ 10,914.00    10,914.00     ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 08025/2560

จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 10,914.- บาท 10,914.- บาท 27/7/2560

5949
เคร่ืองขยายเสียง พร้อมล าโพงและไมโครโฟน

10,700.00    10,700.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 08030/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 10,700.- บาท 10,700.- บาท 27/7/2560

5950
รถเข็นส านักงาน 2 ช้ัน แบบช้ันวางตัววี

21,143.20    21,143.20     ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 08032/2560
จ านวน 4 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 21,143.20.- บาท 21,143.20.- บาท 27/7/2560

5951
เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอด
แขน

68,000.00    68,000.00     ตกลงราคา บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 08034/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 68,000.- บาท 68,000.- บาท 27/7/2560

5952 ชุดฝึกผ่าตัดถุงน้ าดีผ่านกล้อง 80,000.00    80,000.00     ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08037/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 80,000.- บาท 80,000.- บาท 27/7/2560

5953 ตู้สูงบานเล่ือนกระจก 5,778.00      5,778.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08064/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 5,778.- บาท 5,778.- บาท 31/7/2560

5954 เคร่ืองดูดและควบคุมความช้ืนในอากาศ 87,000.00    87,000.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08065/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 87,000.- บาท 87,000.- บาท 31/7/2560

5955
ช้ันใส่แทงค์ออกซิเจนแบบต้ังส าหรับแทงค์
ออกซิเจน

18,800.00    18,800.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 08068/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 18,800.- บาท 18,800.- บาท 31/7/2560

5956 แขนเทียม 68,500.00    68,500.00     ตกลงราคา นายเอกสิทธ์ิ ภูริเริงภูมิ นายเอกสิทธ์ิ ภูริเริงภูมิ ราคาเหมาะสม 08096/2560
จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 68,500.- บาท 68,500.- บาท 31/7/2560

5957
ตู้ท าน้ าเย็น

9,500.00      9,500.00       ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 08108/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,500.- บาท 9,500.- บาท 31/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5958
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 8.2 คิว

8,900.00      8,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08111/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 8,900.- บาท 8,900.- บาท 31/7/2560

5959
ท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับ

10,000.00    10,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 08114/2560
จ านวน 4 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 10,000.- บาท 10,000.- บาท 31/7/2560

5960
LED TV ขนาด 32 น้ิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08117/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 31/7/2560

5961
LED TV ขนาด 32 น้ิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08124/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 31/7/2560

5962
เคร่ืองขยายเสียง

4,815.00      4,815.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 08151/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,815.- บาท 4,815.- บาท 1/8/2560

5963 เก้าอ้ีอาบน้ า 7,383.00      7,383.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08153/2560
จ านวน 5 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,383.- บาท 7,383.- บาท 1/8/2560

5964
LED TV ขนาด 32 น้ิว

7,900.00      7,900.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08154/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 1/8/2560

5965
เคร่ืองขยายเสียงขนาดเล็ก พร้อมล าโพงในตัว

7,062.00      7,062.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 08155/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 7,062.- บาท 7,062.- บาท 1/8/2560

5966
เคร่ืองโทรสาร

15,408.00    15,408.00     ตกลงราคา บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 08166/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 15,408.- บาท 15,408.- บาท 1/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5967
ตู้เย็นแช่ยา แบบ 1 ประตู อุณหภูมิ 2 ถึง 8 
องศาเซลเซียส

34,240.00    34,240.00     ตกลงราคา บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ราคาเหมาะสม 08168/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 34,240.- บาท 34,240.- บาท 1/8/2560

5968 ถังไดอะเฟรม 27,659.50    27,659.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08189/2560
จ านวน 1 ถัง ราคาท่ีเสนอได้ 27,659.50.- บาท 27,659.50.- บาท 2/8/2560

5969
ตู้เย็นแช่ยา แบบ 2 ประตู อุณหภูมิ 2 ถึง 8 
องศาเซลเซียส 42,500.00    42,500.00     ตกลงราคา

บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป 
จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป
 จ ากัด ราคาเหมาะสม 08190/2560

จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 42,500.- บาท 42,500.- บาท 2/8/2560

5970
ท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับ 10,000.00    10,000.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม 08191/2560

จ านวน 1 ชุด  ราคาท่ีเสนอได้ 10,000.- บาท  10,000.- บาท 2/8/2560

5971
เคร่ืองช่ังน้ าหนักเด็กทารกแบบดิจิตอล 12,600.00    12,600.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

ราคาเหมาะสม 08199/2560

จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 12,600.- บาท  12,600.- บาท 2/8/2560

5972
ชุดส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope)

14,500.00    14,500.00     ตกลงราคา
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 08204/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 14,500.- บาท 14,500.- บาท 2/8/2560
5973 ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 40x120 ซม. 4,922.00      4,922.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08253/2560

จ านวน 2 ชุด  ราคาท่ีเสนอได้ 4,922.- บาท  4,922.- บาท 3/8/2560
5974 ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 70x120 ซม. 12,412.00    12,412.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08253/2560

จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 12,412.- บาท 12,412.- บาท 3/8/2560
5975 ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 75x120 ซม. 6,420.00      6,420.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08253/2560

จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 6,420.- บาท 6,420.- บาท 3/8/2560
5976 ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 80x120 ซม. 6,634.00      6,634.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08253/2560

จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 6,634.- บาท 6,634.- บาท 3/8/2560
5977 ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย ขนาด 90x120 ซม. 7,062.00      7,062.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08253/2560

จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 7,062.- บาท 7,062.- บาท 3/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5978 เสาเสริม 4,815.00      4,815.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08253/2560
จ านวน 5 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 4,815.- บาท 4,815.- บาท 3/8/2560

5979 ขาต้ังฉาก 1,712.00      1,712.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08253/2560
จ านวน 8 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 1,712.- บาท 1,712.- บาท 3/8/2560

5980 ไฟฉุกเฉิน 6,548.40      6,548.40       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08256/2560
จ านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 6,548.40.- บาท 6,548.40.- บาท 3/8/2560

5981 ไฟฉุกเฉิน 21,828.00    21,828.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08258/2560
จ านวน 10 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 21,828.- บาท 21,828.- บาท 3/8/2560

5982 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ ส าหรับผู้ใหญ่ 44,000.00    44,000.00     ตกลงราคา บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08324/2560
จ านวน 20 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 44,000.- บาท 44,000.- บาท 7/8/2560

5983 โต๊ะคร่อมเตียง 43,000.00    43,000.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 08325/2560
จ านวน 10 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 43,000.- บาท 43,000.- บาท 7/8/2560

5984
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

690.00         690.00          ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08331/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 690.- บาท 690.- บาท 7/8/2560

5985 เคร่ืองบันทึกเสียง 6,206.00      6,206.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08336/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 6,206.- บาท 6,206.- บาท 7/8/2560

5986 โทรศัพท์ไร้สาย 49,648.00    49,648.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08365/2560
จ านวน 40 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 49,648.- บาท 49,648.- บาท 7/8/2560

5987
ไมโครเวฟ 23 ลิตร

2,250.00      2,250.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08367/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,250.- บาท 2,250.- บาท 7/8/2560

5988
ไมโครเวฟ 23 ลิตร

4,990.00      4,990.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08339/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 4,990.- บาท 4,990.- บาท 8/8/2560

5989 ตู้เอกสาร 4 ล้ินชัก 9,309.00      9,309.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08374/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 9,309.- บาท 9,309.- บาท 8/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

5990
เคร่ืองวัดความดันในท่อช่วยหายใจ (Cuff 
Pressure) 9,630.00      9,630.00       ตกลงราคา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 08376/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,630.- บาท 9,630.- บาท 8/8/2560

5991
เคร่ืองวัดความดันในท่อช่วยหายใจ (Cuff 
Pressure) 9,630.00      9,630.00       ตกลงราคา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 08376/2560

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,630.- บาท 9,630.- บาท 8/8/2560

5992
พัดลมติดผนัง แบบมีรีโมท ขนาด 16 น้ิว

1,950.00      1,950.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08427/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 1,950.- บาท 1,950.- บาท 9/8/2560

5993 จักรยาน 26 น้ิว เทอร์โบ วิช 5,400.00      5,400.00       ตกลงราคา ร้านเพ่ิมพูนการค้า ร้านเพ่ิมพูนการค้า ราคาเหมาะสม 08430/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 5,400.- บาท 5,400.- บาท 9/8/2560

5994
โปสเตอร์สแตนด์ แบบปรับระดับได้

9,844.00      9,844.00       ตกลงราคา บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 08442/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 9,844.- บาท 9,844.- บาท 9/8/2560

5995 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08448/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 9/8/2560

5996 ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย 100x140 ซม. 7,600.00      7,600.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08470/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 7,600.- บาท 7,600.- บาท 10/8/2560

5997 ฉากคร่ึงกระจกขัดลาย 120x140 ซม. 4,000.00      4,000.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08470/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 4,000.- บาท 4,000.- บาท 10/8/2560

5998 เสาเสริม 1,000.00      1,000.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 08470/2560
จ านวน 1 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 5,100.- บาท 5,100.- บาท 10/8/2560

5999
พัดลมระบายอากาศติดกระจก 8 น้ิว

1,380.00      1,380.00       ตกลงราคา
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า

 จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ราคาเหมาะสม 08477/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 1,380.- บาท 1,380.- บาท 10/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6000
เคร่ืองเป่าลมเย็นระบบน้ าเย็น 
ขนาด 14,400 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ แคเรียร์ 24,610.00    24,610.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08794/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 24,610.- บาท 24,610.- บาท 22/8/2560

6001
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 37,191 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ อามีน่า 45,047.00    45,047.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08795/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 45,047.- บาท 45,047.- บาท 22/8/2560

6002
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 37,191 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ อามีน่า 49,514.00    49,514.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08796/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 49,514.- บาท  49,514.- บาท 22/8/2560

6003
เคร่ืองเป่าลมเย็นระบบน้ าเย็น 
ขนาด 20,800 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ แคเรียร์ 26,750.00    26,750.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08797/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 26,750.- บาท 26,750.- บาท 22/8/2560

6004
เคร่ืองเป่าลมเย็นระบบน้ าเย็น 
ขนาด 20,800 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ แคเรียร์ 26,750.00    26,750.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08798/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 26,750.- บาท 26,750.- บาท 22/8/2560

6005
เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง
ขนาด 12,500 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ อามีน่า 37,906.00    37,906.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08799/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 37,906.- บาท 37,906.- บาท 22/8/2560

6006
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 18,766 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ อามีน่า 57,780.00    57,780.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08800/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 57,780.- บาท 57,780.- บาท 22/8/2560

6007
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 18,766 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ อามีน่า 28,141.00    28,141.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08801/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 28,141.- บาท 28,141.- บาท 22/8/2560

6008
เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วน 
ขนาด 26,614 บีทียู/ชม. ย่ีห้อ อามีน่า 33,170.00    33,170.00     ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ราคาเหมาะสม 08802/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 33,170.- บาท 33,170.- บาท 22/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6009
เคร่ืองซักผ้า ขนาด 8 กก. แบบฝาบน

17,900.00    ๑๗,๙๐๐.๐๐ ตกลงราคา ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า จ ากัด
ราชาอีเลคทริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 586/2560
จ านวน  1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 17,900.- บาท 17,900.- บาท 8/9/2560

6010 เคร่ืองช่ังน้ าหนักต้ังพ้ืนดิจิตอล 57,833.50    57,833.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 577/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 57,833.50.- บาท 57,833.50.- บาท 11/9/2560

6011

ตู้แช่ แบบ 1 ประตู ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 
องศาเซลเซียส ขนาด 11.5 คิว

44,800.00    44,800.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 579/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 44,800.- บาท 44,800.- บาท 11/9/2560

6012

ตู้แช่ แบบ 1 ประตู ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 
องศาเซลเซียส ขนาด 11.5 คิว

39,000.00    39,000.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 578/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 39,000.- บาท 39,000.- บาท 11/9/2560

6013
โต๊ะสแตนเลส ขนาด 110x200x60 ซม.

22,500.00    22,500.00     ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวีทรัพย์ 

เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวี

ทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาเหมาะสม 576/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 22,500.- บาท 22,500.- บาท 12/9/2560

6014
โต๊ะสแตนเลส ขนาด 50x60x43 ซม.

8,800.00      8,800.00       ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวีทรัพย์ 

เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวี

ทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาเหมาะสม 576/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,800.- บาท 8,800.- บาท 12/9/2560

6015
โต๊ะสแตนเลส ขนาด 50x50x20 ซม.

7,800.00      7,800.00       ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวีทรัพย์ 

เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีพี ทวี

ทรัพย์ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาเหมาะสม 576/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,800.- บาท 7,800.- บาท 12/9/2560

6016 วิทยุส่ือสาร (ระบบดิจิตอลและอนาล็อค) 32,000.00    32,000.00     ตกลงราคา บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 590/2560
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 32,000.- บาท 32,000.- บาท 12/9/2560

6017 วิทยุส่ือสาร (ระบบดิจิตอลและอนาล็อค) 26,000.00    26,000.00     ตกลงราคา บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 590/2560
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 26,000.- บาท  26,000.- บาท 12/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6018 สาย data link ระหว่างวิทยุกับคอมพิวเตอร์ 1,800.00      1,800.00       ตกลงราคา บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 590/2560
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 1,800.- บาท  1,800.- บาท 12/9/2560

6019 Soft Ware 500.00         500.00          ตกลงราคา บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 590/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 500.- บาท 500.- บาท 12/9/2560

6020
เคร่ืองโทรสาร 7,704.00      7,704.00       ตกลงราคา

บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 586/2560
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.- บาท  7,704.- บาท 12/9/2560

6021
ตู้แช่ แบบ 1 ประตูควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียส

87,600.00    87,600.00 ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 588/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 87,600.- บาท 87,600.- บาท 12/9/2560

6022
ตู้แช่ แบบ 1 ประตูควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียส

89,600.00    89,600.00     ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ราคาเหมาะสม 587/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 89,600.- บาท 89,600.- บาท 12/9/2560

6023 ชุดส่องตรวจหลอดลมชนิดท่ีดัดงอได้ 75,000.00    75,000.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาเหมาะสม 636/2560
จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท 75,000.- บาท 14/9/2560

6024 ชุดส่องตรวจหลอดลมชนิดท่ีดัดงอได้ 75,000.00    75,000.00     ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาเหมาะสม 636/2560
จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.- บาท 75,000.- บาท 14/9/2560

6025
เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (Auto 
pipette)

20,000.00    20,000.00     ตกลงราคา บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 628/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 20,000.- บาท 20,000.- บาท 14/9/2560

6026
ชุดดูดเสมหะติดผนัง (High Suction 
Controller)

29,000.00    29,000.00     ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ราคาเหมาะสม 631/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 29,000.- บาท 29,000.- บาท 14/9/2560

6027
เคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบต้ังโต๊ะ

96,300.00 96,300.00     ตกลงราคา
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์

เคมีภัณฑ์ จ ากัด
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์

เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 630/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 96,300.- บาท 96,300.- บาท 14/9/2560

6028
ตู้กันความช้ืน

17,890.40    17,890.40     ตกลงราคา
บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด
บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 627/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 17,890.40.- บาท 17,890.40.- บาท 14/9/2560

6029 ท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับ 15,714.00    15,714.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซล่าร์แล็บ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซล่าร์แล็บ ราคาเหมาะสม 629/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 15,714.- บาท 15,714.- บาท 14/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6030 บันไดข้ึนเตียง 2 ช้ัน แบบมีราวจับ 1 ข้าง 8,000.00      8,000.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 640/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,000.- บาท 8,000.- บาท 14/9/2560

6031 เคร่ืองฟอกอากาศ 90,000.00    90,000.00     ตกลงราคา บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด ราคาเหมาะสม 639/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 90,000.- บาท 90,000.- บาท 14/9/2560

6032
ตู้ท าน้ าเย็น

9,500.00      9,500.00       ตกลงราคา บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทร้ี 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 638/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 9,500.- บาท 9,500.- บาท 14/9/2560

6033
โต๊ะวางของ

8,850.00      
8,850.00

ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 670/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 8,850.- บาท 8,850.- บาท 15/9/2560

6034
ตู้สูงบานเล่ือนกระจก

5,280.00      5,280.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 670/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 5,280.- บาท 5,280.- บาท 15/9/2560

6035
 ตู้เต้ียบานเล่ือนกระจก

3,650.00      3,650.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 670/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,650.- บาท 3,650.- บาท 15/9/2560

6036 โซฟา 3 ท่ีน่ัง 18,400.00    18,400.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 672/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 18,400.- บาท 18,400.- บาท 15/9/2560

6037 ตู้บานเล่ือนทึบ 3,000.00      3,000.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 672/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 3,000.- บาท 3,000.- บาท 15/9/2560

6038 โต๊ะท างาน 7,800.00      7,800.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 673/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 7,800.- บาท 7,800.- บาท 15/9/2560

6039 เก้าอ้ีส านักงาน 3,000.00      3,000.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 673/2560
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,000.- บาท 3,000.- บาท 15/9/2560

6040
เคร่ืองอัดฉีดน้ าแรงดันสูง

44,940.00    44,940.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 675/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 44,940.- บาท 44,940.- บาท 15/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6041
ตู้เอกสาร

6,700.00      6,700.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 724/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 6,700.- บาท 6,700.- บาท 21/9/2560

6042
ตู้เอกสาร

9,500.00      9,500.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 724/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 9,500.- บาท 9,500.- บาท 21/9/2560

6043 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 6,900.00      6,900.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 727/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 6,900.- บาท 6,900.- บาท 21/9/2560

6044 เก้าอ้ีส านักงาน 2,700.00      2,700.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 727/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 2,700.- บาท 2,700.- บาท 21/9/2560

6045 โต๊ะท างานเหล็ก 53,500.00    53,500.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 760/2560
จ านวน 5 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 53,500.- บาท 53,500.- บาท 21/9/2560

6046 เก้าอ้ีส านักงาน 14,000.00    14,000.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 760/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 1,380.- บาท 1,380.- บาท 21/9/2560

6047 เก้าอ้ีส านักงาน 19,200.00    19,200.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 760/2560
จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 24,610.- บาท 24,610.- บาท 21/9/2560

6048
เตียงตรวจนรีเวช

26,000.00    26,000.00 ตกลงราคา
บริษัท อาทิตย์ครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ ากัด
บริษัท อาทิตย์ครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 757/2560
จ านวน 1 เตียง ราคาท่ีเสนอได้ 26,000.- บาท  26,000.- บาท 21/9/2560

6049 รถเข็นถังออกซิเจน แบบ 6 ช่อง 10,500.00    10,500.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 818/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,500.- บาท 10,500.- บาท 25/9/2560

6050 รถเข็นถังออกซิเจน แบบ 9 ช่อง 12,500.00    12,500.00     ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 818/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 12,500.- บาท 12,500.- บาท 25/9/2560

6051 รถเข็น Supermaket 6,000.00      6,000.00       ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ราคาเหมาะสม 819/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอได้ 6,000.- บาท 6,000.- บาท 25/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6052
ตู้บานเล่ือนทึบ ขนาด 4 ฟุต

14,200.00    14,200.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 671/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 14,200.- บาท 14,200.- บาท 15/9/2560

6053
ตู้บานเล่ือนทึบ  ขนาด 3 ฟุต

14,200.00    14,200.00     ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 671/2560
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 14,200.- บาท 14,200.- บาท 15/9/2560

6054 ตู้บานเปิดกระจกเต้ีย 8,988.00      8,988.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 725/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 8,988.- บาท 8,988.- บาท 21/9/2560

6055 ฉากทึบ 16,000.00    16,000.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 729/2560
จ านวน 5 แผ่น ราคาท่ีเสนอได้ 16,000.- บาท 16,000.- บาท 21/9/2560

6056 เสาเสริม 2,000.00      2,000.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 729/2560
จ านวน 2 ต้น ราคาท่ีเสนอได้ 2,000.- บาท 2,000.- บาท 21/9/2560

6057 ขาต้ังฉาก 1,400.00      1,400.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 729/2560
จ านวน 7 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 1,400.- บาท 1,400.- บาท 21/9/2560

6058 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 726/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 21/9/2560

6059 ไฟฉุกเฉิน 10,914.00    10,914.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 728/2560
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,914.- บาท 10,914.- บาท 21/9/2560

6060 โทรศัพท์มือถือ 2,996.00      2,996.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 730/2560
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.- บาท 2,996.- บาท 21/9/2560

6061
ไฟฉุกเฉิน

10,914.00    10,914.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 758/2560
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอได้ 10,914.- บาท 10,914.- บาท 21/9/2560

6062 ตู้เก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก 4,708.00      4,708.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 759/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอได้ 4,708.- บาท 4,708.- บาท 21/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6063
เก้าอ้ีบาร์เต้ีย มีล้อ

1,926.00      1,926.00       ตกลงราคา บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ราคาเหมาะสม 763/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 1,926.- บาท 1,926.- บาท 21/9/2560

6064 เก้าอ้ีอาบน้ า 3,959.00      3,959.00       ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 764/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 3,959.- บาท 3,959.- บาท 21/9/2560

6065
ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบส าหรับผู้ใหญ่ (Ambu
 Bag Silicone) 11,200.00    11,200.00     ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาเหมาะสม 762/2560

จ านวน 4 ชุด ราคาท่ีเสนอได้ 11,200.- บาท 11,200.- บาท 21/9/2560
6066 เก้าอ้ีส านักงาน 4,600.00      4,600.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 836/2560

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,600.- บาท 4,600.- บาท 26/9/2560
6067 เก้าอ้ีส านักงาน 23,400.00    23,400.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 836/2560

จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 23,400.- บาท 23,400.- บาท 26/9/2560
6068 โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก 26,400.00    26,400.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 836/2560

จ านวน 6 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 26,400.- บาท 26,400.- บาท 26/9/2560
6069 โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก 4,600.00      4,600.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 834/2560

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 4,600.- บาท 4,600.- บาท 26/9/2560
6070 เก้าอ้ีส านักงาน 5,400.00      5,400.00       ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 834/2560

จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 5,400.- บาท 5,400.- บาท 26/9/2560
6071 เก้าอ้ีส านักงาน 12,198.00    12,198.00     ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 835/2560

จ านวน 3 ตัว ราคาท่ีเสนอได้ 12,198.- บาท 12,198.- บาท 26/9/2560
6072 ครุภัณฑ์การแพทย์ 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 624/2559

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  200,000.- บาท 200,000.- บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559
6073 ครุภัณฑ์การแพทย์ 295,500.00 285,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 7/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 295,500.- บาท 285,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559
6074 ครุภัณฑ์การแพทย์ 350,000.00 320,000.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 6/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 350,000.- บาท 320,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6075 ครุภัณฑ์ส านักงาน 161,570.00 161,570.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 10/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 161,570.- บาท 161,570.- บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

6076 ครุภัณฑ์การเกษตร 460,100.00 460,100.00 ตกลงราคา บริษัท สหคิมมอเตอร์ จ ากัด บริษัท สหคิมมอเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 9/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 460,100.- บาท  460,100.- บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

6077 ครุภัณฑ์ส านักงาน 239,091.50 239,091.50 ตกลงราคา บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จ ากัด บริษัท คิว เมติค เทคโนโลยีส์ เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 14/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 239,091.50 บาท 239,091.50 บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

6078 ครุภัณฑ์ส านักงาน 121,980.00 121,980.00 ตกลงราคา บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 347/2559(ร)

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 239,091.50 บาท 121,980.- บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559
6079 ครุภัณฑ์ส านักงาน 261,080.00 261,080.00 ตกลงราคา บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท ไทย เพาเวอร์ เซฟ พรีซิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 346/2559(ร)

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  261,080.- บาท  261,080.- บาท ของผู้ใช้ 27/10/2559
6080 ครุภัณฑ์การแพทย์ 380,000.00 350,000.00 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 31/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 380,000.- บาท 350,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/1/2559
6081 ครุภัณฑ์การแพทย์ 475,000.00 475,000.00 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 45/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 475,000.- บาท 475,000.- บาท ของผู้ใช้ 30/11/2559
6082 ครุภัณฑ์ส านักงาน 176,550.00 173,340.00 ตกลงราคา บริษัท อี.เอ.คิว.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท อี.เอ.คิว.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 49/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 176,550.- บาท 173,340.- บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559
6083 ครุภัณฑ์การแพทย์ 400,000.00 263,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ตามความต้องการ 72/2560(ร)

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 400,000.- บาท 263,500.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559
6084 ครุภัณฑ์การแพทย์ 136,000.00 136,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ตามความต้องการ 99/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 136,000.- บาท 136,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/1/2560
6085 ครุภัณฑ์การแพทย์ 328,000.00 328,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 108/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 328,000.- บาท 328,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/1/2560
6086 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 408,740.00 408,740.00 ตกลงราคา บริษัท ลัคก้ีเฟลม จ ากัด บริษัท ลัคก้ีเฟลม จ ากัด ตามความต้องการ 111/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 408,740.- บาท 408,740.- บาท ของผู้ใช้ 11/1/2560
6087 ครุภัณฑ์การแพทย์ 320,000.00 310,000.00 ตกลงราคา ร้าน ธนาวิศวกรรม ร้าน ธนาวิศวกรรม ตามความต้องการ 115/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 320,000.- บาท 310,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560
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6088 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 195,810.00 195,810.00 ตกลงราคา บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 161/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 195,810.- บาท 195,810.- บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560
6089 ครุภัณฑ์ส านักงาน 430,000.00 391,620.00 ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 158/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 430,000.- บาท 391,620.- บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560
6090 ครุภัณฑ์การเกษตร 286,867.00 276,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดี แอนด์ จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ดี แอนด์ จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 159/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 286,867.- บาท 276,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560
6091 ครุภัณฑ์การเกษตร 486,422.00 476,150.00 ตกลงราคา บริษัท วายเอ็นดีเอ โซลูช่ัน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท วายเอ็นดีเอ โซลูช่ัน แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 160/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 486,422.- บาท 476,150.- บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560
6092 ครุภัณฑ์การแพทย์ 200,000.00 180,000.00 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 175/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 200,000.- บาท 180,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560
6093 ครุภัณฑ์ส านักงาน 199,650.00 122,600.00 ตกลงราคา บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 174/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 199,650.- บาท 122,600.- บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560
6094 ครุภัณฑ์การแพทย์ 440,000.00 400,000.00 ตกลงราคา บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 192/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 440,000.- บาท 400,000.- บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560
6095 ครุภัณฑ์การแพทย์ 260,000.00 256,800.00 ตกลงราคา บริษัท เวิลด์โก้ จ ากัด บริษัท เวิลด์โก้ จ ากัด ตามความต้องการ 197/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 260,000.- บาท 256,800.- บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
6096 ครุภัณฑ์การแพทย์ 380,000.00 380,000.00 ตกลงราคา บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 194/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 380,000.- บาท 380,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
6097 ครุภัณฑ์การแพทย์ 240,000.00 190,000.00 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 207/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 240,000.- บาท 190,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560
6098 ครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน เมเนจเม้นท์ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน เมเนจเม้นท์ โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 230/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 180,000.- บาท 180,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/3/2560
6099 ครุภัณฑ์การแพทย์ 350,000.00 350,000.00 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 229/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 350,000.- บาท 350,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/3/2560
6100 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 128,400.00 128,400.00 ตกลงราคา บริษัท เอ๊กซ์ตร้า บ๊ิก เซลล์ จ ากัด บริษัท เอ๊กซ์ตร้า บ๊ิก เซลล์ จ ากัด ตามความต้องการ 232/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 128,400.- บาท 128,400.- บาท ของผู้ใช้ 3/3/2560
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6101 ครุภัณฑ์การแพทย์ 140,000.00 138,000.00 ตกลงราคา บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ตามความต้องการ 111/2560(ร)

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 140,000.- บาท 138,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560
6102 ครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา นายวันเฉลิม เพชรธ ารงชัย นายวันเฉลิม เพชรธ ารงชัย ตามความต้องการ 268/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 180,000.- บาท 180,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

6103 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 282,961.50 278,200.00

ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 
เทรดด้ิง จ ากัด

ตามความต้องการ 318/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 282,961.50 บาท 278,200.- บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
6104 ครุภัณฑ์ส านักงาน 364,870.00 341,330.00 ตกลงราคา บริษัท ออลซีท จ ากัด บริษัท ออลซีท จ ากัด ตามความต้องการ 317/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 364,870.- บาท 341,330.- บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
6105 ครุภัณฑ์ส านักงาน 468,125.00 464,380.00 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 325/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 468,125.- บาท 464,380.- บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560
6106 ครุภัณฑ์ส านักงาน 496,587.00 496,587.00 ตกลงราคา บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 326/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 496,587.- บาท 496,587.- บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560
6107 ครุภัณฑ์การแพทย์ 229,500.00 229,500.00 ตกลงราคา บริษัท อีควิป เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท อีควิป เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 329/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 229,500.- บาท 229,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560
6108 ครุภัณฑ์การแพทย์ 400,000.00 400,000.00 ตกลงราคา บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 324/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 400,000.- บาท 400,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560
6109 ครุภัณฑ์การแพทย์ 120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 341/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 120,000.- บาท 120,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560
6110 ครุภัณฑ์การแพทย์ 480,000.00 480,000.00 ตกลงราคา บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด ตามความต้องการ 382/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 480,000.- บาท 480,000.- บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560
6111 ครุภัณฑ์ส านักงาน 173,019.00 170,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด ตามความต้องการ 424/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 173,019.- บาท 170,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560
6112 ครุภัณฑ์การแพทย์ 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 447/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 200,000.- บาท 200,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/7/2560
6113 ครุภัณฑ์การแพทย์ 150,000.00 149,600.00 ตกลงราคา บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จ ากัด บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จ ากัด ตามความต้องการ 477/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 150,000.- บาท 149,600.- บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560
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6114 ครุภัณฑ์ส ารวจ 365,940.00 365,940.00 ตกลงราคา บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จ ากัด บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จ ากัด ตามความต้องการ 478/2560

จ านวน 20 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 365,940.- บาท 365,940.- บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560
6115 ครุภัณฑ์การแพทย์ 265,000.00 265,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 485/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 265,000.- บาท 265,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560
6116 ครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 486/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 180,000.- บาท 180,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560
6117 ครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000.00 162,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 487/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 180,000.- บาท 162,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560
6118 ครุภัณฑ์การแพทย์ 130,000.00 130,000.00 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 503/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 130,000.- บาท 130,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/7/2560
6119 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 167,990.00 164,780.00 ตกลงราคา บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 516/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 167,990.- บาท 164,780.- บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560
6120 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 498,620.00 498,620.00 ตกลงราคา บริษัท ทีเอ็มวี อินเตอร์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ทีเอ็มวี อินเตอร์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 515/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 498,620.- บาท 498,620.- บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560
6121 ครุภัณฑ์ส านักงาน 172,826.40 172,484.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 525/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 172,826.40 บาท 172,484.- บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560
6122 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 026/2560

จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6123 จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือฯ 98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท ท็อปมัลติพร้ินทส์ จ ากัด บริษัท ท็อปมัลติพร้ินทส์ จ ากัด ตามความต้องการ 104/2560
จ านวน 2,300 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 98,900.- บาท 98,900.- บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

6124 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายอรรถพล  ยงวิกุล นายอรรถพล  ยงวิกุล ตามความต้องการ 117/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6125 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายชนัตถ์  เต็งศิริอรกุล นายชนัตถ์  เต็งศิริอรกุล ตามความต้องการ 130/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

6126 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวธนิตาวดี เช้ือโชติ นางสาวธนิตาวดี เช้ือโชติ ตามความต้องการ 133/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560
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6127 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา อัฉราทิพย์  หมีปล่ัง อัฉราทิพย์  หมีปล่ัง ตามความต้องการ 135/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

6128 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา ว่าท่ี ร.ต.ชาญยุทธ  ตุรานนท์ ว่าท่ี ร.ต.ชาญยุทธ  ตุรานนท์ ตามความต้องการ 145/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

6129 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายปณิธาน  ปิยะไกวัล นายปณิธาน  ปิยะไกวัล ตามความต้องการ 146/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

6130 จ้างเหมาจัดท าเอกสารการอบรม 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นางสาวอรวี  ล้ีเกษร นางสาวอรวี  ล้ีเกษร ตามความต้องการ 147/2560
จ านวน 400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท 40,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560

6131 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอาภาภรณ์  อานามวงศ์ นางสาวอาภาภรณ์  อานามวงศ์ ตามความต้องการ 153/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

6132 จ้างเหมาจัดท าโปสเตอร์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา นายนคร  พวงศรี นายนคร  พวงศรี ตามความต้องการ 165/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท 45,000.- บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

6133 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา สุกิจ วิทยศักด์ิพันธ์ุ สุกิจ วิทยศักด์ิพันธ์ุ ตามความต้องการ 166/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6134 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวสุธิดา ลีมงคล นางสาวสุธิดา ลีมงคล ตามความต้องการ 167/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6135 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง ตามความต้องการ 172/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6136 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง ตามความต้องการ 173/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6137 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาว พรธีรา พรหมยวง นางสาว พรธีรา พรหมยวง ตามความต้องการ 183/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6138 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวทาริกา  อินทรศาสตร์ นางสาวทาริกา  อินทรศาสตร์ ตามความต้องการ 184/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6139 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวพรภัทรา  สุริยะฉาย นางสาวพรภัทรา  สุริยะฉาย ตามความต้องการ 185/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560
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6140 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายปรีวุฒิ ไชยปัญหา นายปรีวุฒิ ไชยปัญหา ตามความต้องการ 186/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6141 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาว สุนันทา  ขจรรุ่งเรือง นางสาว สุนันทา  ขจรรุ่งเรือง ตามความต้องการ 198/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

6142 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายทรงวุฒิ  ชนะอุดมสุข นายทรงวุฒิ  ชนะอุดมสุข ตามความต้องการ 212/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

6143 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายมนตรี  นาทประยุทธ์ นายมนตรี  นาทประยุทธ์ ตามความต้องการ 213/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

6144 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายภฤศ  อารีย์สว่างวงศ์ นายภฤศ  อารีย์สว่างวงศ์ ตามความต้องการ 214/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

6145 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายวรพล  อิฐรัตน์ นายวรพล  อิฐรัตน์ ตามความต้องการ 263/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

6146 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวนาถยา  ดิเรกศิลป์ นางสาวนาถยา  ดิเรกศิลป์ ตามความต้องการ 266/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6147 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวกุสุมา  สดกลาง นางสาวกุสุมา  สดกลาง ตามความต้องการ 271/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

6148 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางประภาพร เกิดประเสริฐ นางประภาพร เกิดประเสริฐ ตามความต้องการ 272/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

6149 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง ตามความต้องการ 273/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560

6150 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางญาณี  ลีนะนิธิกุล นางญาณี  ลีนะนิธิกุล ตามความต้องการ 274/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560

6151 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายพฤฒพร  มณีรัตน์ นายพฤฒพร  มณีรัตน์ ตามความต้องการ 277/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 30/3/2560

6152 จ้างเหมาท า RJ Wristband  105,000.00 105,000.00 ตกลงราคา บริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จ ากัด บริษัท สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จ ากัด ตามความต้องการ 284/2560
จ านวน 1,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 99,734.70 บาท 99,734.70 บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560
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6153 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายกิตติพงศ์  เชาวรัตน์ นายกิตติพงศ์  เชาวรัตน์ ตามความต้องการ 286/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

6154 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวชนกพร  ดาววัน นางสาวชนกพร  ดาววัน ตามความต้องการ 287/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

6155 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายนันทวุฒิ  เดชอัมพร นายนันทวุฒิ  เดชอัมพร ตามความต้องการ 288/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

6156 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายจักรพงษ์  จาตุรวาณิช นายจักรพงษ์  จาตุรวาณิช ตามความต้องการ 289/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

6157 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวณาตยา  โกมาศกุลศักด์ิ นางสาวณาตยา  โกมาศกุลศักด์ิ ตามความต้องการ 297/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

6158 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัญชลี  ชนินทร์วณิชย์ นางสาวอัญชลี  ชนินทร์วณิชย์ ตามความต้องการ 298/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

6159 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาววรลักษณ์  จักรานุกุล นางสาววรลักษณ์  จักรานุกุล ตามความต้องการ 299/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

6160 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายณัฐชัย  กิตติพศ นายณัฐชัย  กิตติพศ ตามความต้องการ 300/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/4/2560

6161 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวกัญญ์ชณัฐ  พลายเพ็ชร นางสาวกัญญ์ชณัฐ  พลายเพ็ชร ตามความต้องการ 301/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/4/2560

6162 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายเจนกิจ แย้มกสิกร นายเจนกิจ แย้มกสิกร ตามความต้องการ 302/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/4/2560

6163 จ้างเหมาจัดท าเอกสารฯ 22,400.00 22,400.00 ตกลงราคา นายพิชัย  สุธนกุล นายพิชัย  สุธนกุล ตามความต้องการ 02459/2560
จ านวน 280 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 22,400.- บาท 22,400.- บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

6164 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวธนิฏฐา  เทือกแถว นางสาวธนิฏฐา  เทือกแถว ตามความต้องการ 305/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560

6165 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายนิฟะห์มี  หะยีนิเลาะ นายนิฟะห์มี  หะยีนิเลาะ ตามความต้องการ 308/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560
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6166 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายพฤฒพร  มณีรัตน์ นายพฤฒพร  มณีรัตน์ ตามความต้องการ 309/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

6167 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวตฤณญา  ไชยวงศา นางสาวตฤณญา  ไชยวงศา ตามความต้องการ 460/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

6168 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายเสถียรพงศ์  ตรีกุย นายเสถียรพงศ์  ตรีกุย ตามความต้องการ 330/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

6169 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาววารัส  เดชกิจวิกรม นางสาววารัส  เดชกิจวิกรม ตามความต้องการ 331/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

6170 จ้างเหมาบริการ 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายอภิรักษ์  หงวนบุญมาก นายอภิรักษ์  หงวนบุญมาก ตามความต้องการ 332/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท 9,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

6171 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาววรลักษณ์  จักรานุกุล นางสาววรลักษณ์  จักรานุกุล ตามความต้องการ 333/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

6172 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวธนกพร  เกียรติวีรวัฒนา นางสาวธนกพร  เกียรติวีรวัฒนา ตามความต้องการ 334/2560 
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

6173 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวประภากร  ชูสังข์ นางสาวประภากร  ชูสังข์ ตามความต้องการ 337/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

6174 จ้างเหมาโล่เกียรติยศ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บริษัท รางวัลไทย จ ากัด บริษัท รางวัลไทย จ ากัด ตามความต้องการ 355/2560
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท 5,000.- บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

6175 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาว สิริพันธ์  เจริญสักสวรรค์ นางสาว สิริพันธ์  เจริญสักสวรรค์ ตามความต้องการ 356/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

6176 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาว กรณัฏฐ์  ธนรัฐศิริวรกุล นางสาว กรณัฏฐ์  ธนรัฐศิริวรกุล ตามความต้องการ 357/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

6177 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวณัฐธิดา  เมฆวงศ์ตระการ นางสาวณัฐธิดา  เมฆวงศ์ตระการ ตามความต้องการ 360/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

6178 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวเพ็ญนภา  วงษ์สีชา นางสาวเพ็ญนภา  วงษ์สีชา ตามความต้องการ 371/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560
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6179 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวจักก์อุษา  ชนะสิทธ์ิ นางสาวจักก์อุษา  ชนะสิทธ์ิ ตามความต้องการ 387/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

6180 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายจารุวัฒน์ ส าลีพันธ์ นายจารุวัฒน์ ส าลีพันธ์ ตามความต้องการ 386/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

6181 จ้างเหมาบริการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายชนินทร์ อังคสิทธ์ิ นายชนินทร์ อังคสิทธ์ิ ตามความต้องการ 388/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

6182 จ้างเหมาจัดท า Roll Up 4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา นายนคร  พวงศรี นายนคร  พวงศรี ตามความต้องการ 401/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอ 4,200.- บาท 4,200.- บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

6183 จ้างเหมาผลิตคู่มือฯ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา นางสาววราภรณ์  พรมสวัสด์ิ นางสาววราภรณ์  พรมสวัสด์ิ ตามความต้องการ 415/2560
จ านวน 500 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

6184 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางญาณี  ลีนะนิธิกุล นางญาณี  ลีนะนิธิกุล ตามความต้องการ 416/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

6185 จ้างเหมากระเป๋าฯ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา นาง ทนา สุวรรณมณี นาง ทนา สุวรรณมณี ตามความต้องการ 418/2560
จ านวน 800 ใบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท 96,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

6186 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวกรณัฏฐ์  ธนรัฐศิริวรกุล นางสาวกรณัฏฐ์  ธนรัฐศิริวรกุล ตามความต้องการ 428/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

6187 จ้างเหมาจัดท าแฟ้มใส่เอกสารฯ 75,000.00 75,000.00 ตกลงราคา นางสาว หฤทชนัน  รัตนป่ินทะ นางสาว หฤทชนัน  รัตนป่ินทะ ตามความต้องการ 432/2560
จ านวน 500 แฟ้ม ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท 75,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

6188 จ้างเหมาท าส่ือวีดิทัศน์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา นายจักรภัทร  พรหมสิงห์ นายจักรภัทร  พรหมสิงห์ ตามความต้องการ 07358/2560
จ านวน 2 เร่ือง ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

6189 จ้างเหมาผลิตเอกสารฯ 13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา นายพิชัย  สุธนกุล นายพิชัย  สุธนกุล ตามความต้องการ 453/2560
จ านวน 135 ชุด ราคาท่ีเสนอ 13,500.- บาท 13,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/7/2560

6190 จ้างเหมารถตู้ฯ 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา นายนคร  พวงศรี นายนคร  พวงศรี ตามความต้องการ 454/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท 27,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/7/2560

6191 จ้างเหมาบริการ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายภคพล  เอ่ียมไพบูลย์พันธ์ นายภคพล  เอ่ียมไพบูลย์พันธ์ ตามความต้องการ 480/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท 6,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560
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6192 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายกิตติพงศ์  เชาวรัตน์ นายกิตติพงศ์  เชาวรัตน์ ตามความต้องการ 492/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 24/7/2560

6193 จ้างเหมาจัดท าเอกสารฯ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา นางสาวอรวี  ล้ีเกษร นางสาวอรวี  ล้ีเกษร ตามความต้องการ 496/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 25/7/2560

6194 จ้างเหมาตรวจสอบรายละเอียดฯ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นางสาวลดาพร  วงษ์กัณหา นางสาวลดาพร  วงษ์กัณหา ตามความต้องการ 497/2560
จ านวน 150 คน ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท 6,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2560

6195 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายดวิษ  จิระวิจิตรกุล นายดวิษ  จิระวิจิตรกุล ตามความต้องการ 498/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2560

6196 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายฐิติ  ต้ังลิตานนท์ นายฐิติ  ต้ังลิตานนท์ ตามความต้องการ 509/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

6197 จ้างเหมาบริการ 17,500.00 17,500.00 ตกลงราคา นางสาวธนกพร  เกียรติวีรวัฒนา นางสาวธนกพร  เกียรติวีรวัฒนา ตามความต้องการ 510/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,500.- บาท 17,500.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

6198 จ้างเหมาบริการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นางสาวอรพิน  จิตคุณธรรมกุล นางสาวอรพิน  จิตคุณธรรมกุล ตามความต้องการ 511/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

6199 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาว แวตัสลีม  เจะมะ นางสาว แวตัสลีม  เจะมะ ตามความต้องการ 514/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

6200 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวกุลชญา  ทิตยาภรณ์ นางสาวกุลชญา  ทิตยาภรณ์ ตามความต้องการ 526/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

6201 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายจักรกฤษณ์  สุธรรมรักษ์ นายจักรกฤษณ์  สุธรรมรักษ์ ตามความต้องการ 531/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

6202 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวรัญชิดา  โสมะวงษ์ นางสาวรัญชิดา  โสมะวงษ์ ตามความต้องการ 542/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

6203 จ้างเหมารถตู้ฯ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา นายสนิท  ช่ังทอง นายสนิท  ช่ังทอง ตามความต้องการ 572/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท 6,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

6204 จ้างเหมาบริการ 79,900.00 79,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กิติยา แช่มอุบล นางสาว กิติยา แช่มอุบล ตามความต้องการ 595/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 79,900.- บาท 79,900.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560
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6205 จ้างเหมาบริการ 21,150.00 21,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉันทิศา  อารยางกูร นางสาวฉันทิศา  อารยางกูร ตามความต้องการ 596/2560
จ านวน 3 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 21,150.- บาท 21,150.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6206 จ้างเหมาบริการ 44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปถมาภรณ์  ลือสัตย์จา นางสาวปถมาภรณ์  ลือสัตย์จา ตามความต้องการ 597/2560
จ านวน 3 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 44,500.- บาท 44,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6207 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  ฉ่ าพ่ึง นายพงศกร  ฉ่ าพ่ึง ตามความต้องการ 598/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6208 จ้างเหมาตรวจสอบรายละเอียดฯ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางชนานุช  แปลงเงิน นางชนานุช  แปลงเงิน ตามความต้องการ 599/2560
จ านวน 50 ราย ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท 500.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6209 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลินลดา  วิจักขณ์อุรุโรจน์ นางสาวลินลดา  วิจักขณ์อุรุโรจน์ ตามความต้องการ 600/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6210 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกานต์  เถรว่อง นางสาวณัฐกานต์  เถรว่อง ตามความต้องการ 714/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 19/9/2560

6211 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภรณ์  สิงหาจุลเกตุ นางสาววรรณภรณ์  สิงหาจุลเกตุ ตามความต้องการ 684/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 19/9/2560

6212 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดุษฎี  ฉัตรภูมิ นางสาวดุษฎี  ฉัตรภูมิ ตามความต้องการ 685/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 19/9/2560

6213 ตับหมู ในการฝึกปฏิบัติการ 14,580.00 14,580.00 ตกลงราคา นางสาวอัชรีย์  บุญประคอง นางสาวอัชรีย์  บุญประคอง ตามความต้องการ 01755/2560
จ านวน 36 ชุด ราคาท่ีเสนอ 14,580.- บาท 14,580.- บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

6214 วัสดุส านักงาน 17,869.00 17,869.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05444/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,869.- บาท 17,869.- บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

6215 อุปกรณ์กระเพาะหมู 14,500.00 14,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัชรีย์  บุญประคอง นางสาวอัชรีย์  บุญประคอง ตามความต้องการ 05891/2560
จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 14,500.- บาท 14,500.- บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

6216 แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง 2,407.50 2,407.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 05971/2560
จ านวน 50 แฟ้ม ราคามราเสนอ 2,407.50 บาท 2,407.50 บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

6217 Dilapan s 4x55 mm 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06364/2560
จ านวน 2 BOX ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท 13,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560
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6218 แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง 2,889.00 2,889.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 06726/2560
จ านวน 60 แฟ้ม ราคาท่ีเสนอ  2,889.- บาท 2,889.- บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

6219 วัสดุส านักงาน 5,864.67 5,864.67 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 07306/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,864.67 บาท 5,864.67 บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

6220 วัสดุวิทยาศาสตร์ละการแพทย์ 66,875.00 66,875.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08224/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,875.- บาท 66,875.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560
6221 จ้างเหมาบริการ 118,000.00 118,000 ตกลงราคา นายจักรพงศ์  แจ่มแจ้ง นายจักรพงศ์  แจ่มแจ้ง ตามความต้องการ 77/2560(ร)

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 118,000.- บาท 118,000.- บาท ของผู้ใช้ 11/1/2560

6222

จ้างเหมาถ่ายภาพเอกซเรย์ฯ 128,400.00 128,400.00 ตกลงราคา บริษัท เคเอสวาย อินโนเวช่ันโปรดักส์
 จ ากัด

บริษัท เคเอสวาย อินโนเวช่ันโปร
ดักส์ จ ากัด

ตามความต้องการ

109/2560(ร)
จ านวน 1,500 ฟิล์ม ราคาท่ีเสนอ 128,400.- บาท 128,400.- บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6223 จ้างเหมาจัดท าคู่มือฯ 109,200.00 118,950 ตกลงราคา นางสาวหฤทชนัน  รัตนป่ินทะ นางสาวหฤทชนัน  รัตนป่ินทะ ตามความต้องการ 151/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 109,200.- บาท 109,200.- บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

6224 จ้างเหมาผลิตแผ่นพับฯ 452,610.00 455,018 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 117/2560 (ร)
จ านวน 45 เร่ือง ราคาท่ีเสนอ 452,610.- บาท 452,610.- บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560

6225 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 404,000.00 390,000 ตกลงราคา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 226/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 390,000.- บาท 390,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/3/2560

6226 จ้างเหมายานพาหนะ 135,000 136,650.- ตกลงราคา บริษัท ละเอียด 2516 กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ละเอียด 2516 กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 267/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 133,500.- บาท 130,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560
6227 จ้างเหมาผลิตคู่มือ 192,899.60 195,960 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 185/2560 (ร)

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 190,331.60 บาท 190,331.60 บาท ของผู้ใช้ 18/8/2560

6228 จ้างท าต้นแบบชุดอุปกรณ์ 490,000.00 490,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทเลคอร์ป จ ากัด บริษัท เทเลคอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 204/2560 (ร)
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 490,000.- บาท 490,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6229 จ้างเหมาสัตว์ทดลอง 150,000.00 167,500 ตกลงราคา นายสุมิตร  ดุรงค์พงษ์ธร นายสุมิตร  ดุรงค์พงษ์ธร ตามความต้องการ 397/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 150,000.- บาท 150,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

6230 จ้างเหมาสัตว์ทดลอง 150,000.00 167,500 ตกลงราคา นายสุมิตร  ดุรงค์พงษ์ธร นายสุมิตร  ดุรงค์พงษ์ธร ตามความต้องการ 396/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 150,000.- บาท 150,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6231 จ้างเหมาบริการ 100,000.00 100,000 ตกลงราคา นายนคร  พวงศรี นายนคร  พวงศรี ตามความต้องการ 417/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560
6232 จ้างเหมายานพาหนะ 162,000 162,000 ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ  แสงผาด นายอดิศักด์ิ  แสงผาด ตามความต้องการ 563/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 162,000.- บาท 162,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560
6233 จ้างเหมาจัดท าต ารับอาหาร 325,000 325,000 ตกลงราคา สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ตามความต้องการ 544/2560

จ านวน 1 เร่ือง ราคาท่ีเสนอ 325,000.- บาท 325,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560
6234 จ้างเหมาจัดท าส่ือ 200,000 192,600 ตกลงราคา บริษัท เดอะ ไฮฟ์ จ ากัด บริษัท เดอะ ไฮฟ์ จ ากัด ตามความต้องการ 545/2560

จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 192,600.- บาท 192,600.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560
6235 จ้างเหมาจัดท าหนังสือ 115,000 111,280.- ตกลงราคา บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พร้ินท์ จ ากัด บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พร้ินท์ จ ากัด ตามความต้องการ 546/2560

จ านวน 2,000 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 111,280.- บาท 111,280.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560
6236 จ้างเหมาผลิตหนังสือ 188,320.00 188,320 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปดสิบเจ็ด (2545) จ ากัด บริษัท แปดสิบเจ็ด (2545) จ ากัด ตามความต้องการ 887/2560

จ านวน 3,500 เล่ม ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 187,250.- บาท 187,250.- บาท ของผู้ใช้ 29/9/2560

6237 จ้างเหมายานพาหนะ 118,000.00 118,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  แสงผาด นายอดิศักด์ิ  แสงผาด ตามความต้องการ 669/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 118,000.- บาท 118,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/9/2560

6238 จ้างเหมายานพาหนะ 100,600.00 100,600 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  แสงผาด นายอดิศักด์ิ  แสงผาด ตามความต้องการ 765/2560
จ านวน 2 รายการ ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 100,600.- บาท 100,600.- บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560

6239 จ้างเหมาจัดท าวารสาร 682,141.05 682,141.05

พิเศษ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือ 78/2560 (ร)

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 682,141.05 682,141.05 โดยเฉพาะ 17/1/2560
6240 วัสดุติดตามตัวผู้ป่วย 175,000 175,000 พิเศษ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด มีข้อจ ากัด 231/2560

จ านวน 70 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 175,000.- บาท 175,000.- บาท ทางเทคนิค 3/3/2560
6241 เช่าเคร่ือง Continuous 130,000 130,000 พิเศษ บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด มีข้อจ ากัด 154/2560(ร)

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 130,000.- บาท 130,000.- บาท ทางเทคนิค 28/6/2560
6242 จ้างเหมาตรวจรายงานการวิจัย 120,000 120,000 พิเศษ นายอุดม  ไกรฤทธิชัย นายอุดม  ไกรฤทธิชัย ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือ 71/2560

จ านวน 30 เร่ือง และผู้เสนอราคาอีก 10 ท่าน และผู้ได้รับคัดเลือกอีก 10 ท่าน โดยเฉพาะ 22/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 120,000.- บาท 120,000.- บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

6243 ซ้ือกระเพาะหมู จ านวน 1 รายการ 10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา นางสาวอัชรีย์ บุญประคอง นางสาวอัชรีย์ บุญประคอง ตามความต้องการ 00135/2560
ราคาท่ีเสนอ 10,800.- บาท  10,800.- บาท ของผู้ใช้ 17/10/2559

6244 จ้างเหมาบริการ จ านวน 3 รายการ 149,000.00 149,000.00 ตกลงราคา นางฤดี ศรีโชติ นางฤดี ศรีโชติ ตามความต้องการ 013/2560
ราคาท่ีเสนอ 149,000.- บาท 149,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

6245 จ้างเหมาจัดสถานท่ี 2,200.00 2,200.00 ตกลงราคา นางขวัญใจ ดาราฉาย นางขวัญใจ ดาราฉาย ตามความต้องการ 026/2560
จ านวน 11 คร้ัง ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท  2,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

6246 จ้างเหมาจัดสถานท่ีในพิธีปิด 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา นางสาวนฤมล สุภัคธ ารงรักษ์ นางสาวนฤมล สุภัคธ ารงรักษ์ ตามความต้องการ 020/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท 2,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/11/2559

6247 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000.00 6,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08741/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท 6,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

6248 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา นายอัศวิน กัณสิงห์ นายอัศวิน กัณสิงห์ ตามความต้องการ 028/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6249 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 62,500.00 62,500.00 ตกลงราคา นายประวิตร โสรัตนชัย นายประวิตร โสรัตนชัย ตามความต้องการ 027/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,500.- บาท 62,500.- บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

6250 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการศึกษา 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา นางสาวพนาลักษณ์ ล้ าเลิศ นางสาวพนาลักษณ์ ล้ าเลิศ ตามความต้องการ 00766/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

6251 ซ้ือนกโฟม จ านวน 1 รายการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา ตามความต้องการ 00852/2560
ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6252 ซ้ือใบเตย จ านวน 1 รายการ 13,200.00 13,200.00 ตกลงราคา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา ตามความต้องการ 00852/2560
ราคาท่ีเสนอ 13,200.- บาท 13,200.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6253 ซ้ือยางรัดของวงเล็ก ถุงละ 1/2 กก. 500.00 500.00 ตกลงราคา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา ตามความต้องการ 00845/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท 500.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6254 ซ้ือตะปู หัวโต ขนาด 6 หุน 8,100.00 8,100.00 ตกลงราคา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา นางหมุยเซ้ียม พงษ์พันธ์จันทรา ตามความต้องการ 00844/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท 8,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6255 เช่าห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จ ากัด บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จ ากัด ตามความต้องการ 034/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท 45,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6256 จ้างเหมาถ่ายวิดีโอ 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา นางสาวยุรมาตย์ ห่วงเพชร นางสาวยุรมาตย์ ห่วงเพชร ตามความต้องการ 033/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท 36,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

6257 จ้างเหมาบริการ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา นางจุฬาภรณ์ กรุดสอน นางจุฬาภรณ์ กรุดสอน ตามความต้องการ 032/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท 35,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/11/2556

6258 จ้างเหมาบริการ 27,500.00 27,500.00 ตกลงราคา นางภัทรพร ก้อนทอง นางภัทรพร ก้อนทอง ตามความต้องการ 035/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,500.- บาท 27,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

6259 จ้างเหมาบริการ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา นางสาวปรียาภรณ์ ทวีสุข นางสาวปรียาภรณ์ ทวีสุข ตามความต้องการ 044/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

6260 จ้างเหมาบริการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นางสาวศศิธร วรศรี นางสาวศศิธร วรศรี ตามความต้องการ 036/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

6261 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 30,600.00 30,600.00 ตกลงราคา นางเพียร เลิศเวียง นางเพียร เลิศเวียง ตามความต้องการ 040/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,600.- บาท 30,600.- บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

6262 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา นาย เอกรักษ์ ธิการ นาย เอกรักษ์ ธิการ ตามความต้องการ 048/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559

6263 จ้างเหมาบริการ 13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 057/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,500.- บาท 13,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

6264 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,551.50 1,551.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 01754/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,551.50- บาท 1,551.50- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

6265 จ้างเหมาบริการ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายสุรศักด์ิ เก้าเอ้ียน นายสุรศักด์ิ เก้าเอ้ียน ตามความต้องการ 063/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

6266 จ้างเหมาจัดท ารายละเอียด 2,700.00 2,700.00 ตกลงราคา นางสาวเลิศทิพย์ เทียมมงคลรัตน์ นางสาวเลิศทิพย์ เทียมมงคลรัตน์ ตามความต้องการ 064/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,700.- บาท 2,700.- บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

6267 ซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 01594/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท 3,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

6268 จ้างเหมาบริการ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง ตามความต้องการ 062/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,000.- บาท 78,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6269 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 802.50 802.50 ตกลงราคา พร้ินท์ เซ็นเตอร์ พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 067/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 802.50.- บาท 802.50.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6270 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 3,240.00 3,240.00 ตกลงราคา นายจักกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 084/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,240.- บาท 3,240.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

6271 จ้างแหมาจัดท าเอกสาร 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา นายจักกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 085/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท 13,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

6272 จ้างเหมาจัดสถานท่ี 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา นางนภัสกร พิษฐานพร นางนภัสกร พิษฐานพร ตามความต้องการ 088/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท  18,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

6273 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 70,500.00 70,500.00 ตกลงราคา นางจุรี จันทร์กล่ัน นางจุรี จันทร์กล่ัน ตามความต้องการ 089/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,500.- บาท 70,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

6274 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา นางชนิรัตน์ ก่ิงแก้ว นางชนิรัตน์ ก่ิงแก้ว ตามความต้องการ 090/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6275 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา นางสาวสุดารัต์ จตุรนันทานนท์ นางสาวสุดารัต์ จตุรนันทานนท์ ตามความต้องการ 091/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6276 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา นางสาวจุฑามาศ รักประยูร นางสาวจุฑามาศ รักประยูร ตามความต้องการ 192/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6277 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา นางสาวรัตมา จันทรี นางสาวรัตมา จันทรี ตามความต้องการ 193/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6278 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา นายภานุเดช มอญวัฒ นายภานุเดช มอญวัฒ ตามความต้องการ 194/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6279 จ้างเหมาจัดท าปกประกาศนียบัตร 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา นางสาวภูริตา หอมศิริ นางสาวภูริตา หอมศิริ ตามความต้องการ 087/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

6280 ซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ือ Virkon 28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02264/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,000.- บาท 28,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

6281 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวประภัสสร อองพลากร นางสาวประภัสสร อองพลากร ตามความต้องการ 131/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6282 จ้างเหมาบริการ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา นายภวัต ธนวิกรานต์กูล นายภวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 101/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

6283 จ้างเหมาบริการ 57,500.00 57,500.00 ตกลงราคา นายเอกรักษ์ ธิการ นายเอกรักษ์ ธิการ ตามความต้องการ 102/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,500.- บาท 57,500.- บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

6284 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 16,250.00 16,250.00 ตกลงราคา นายเอกรักษ์ ธิการ นายเอกรักษ์ ธิการ ตามความต้องการ 103/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,250.- บาท 16,250.- บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

6285 จ้างเหมาตรวจรายการการวิจัย 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นางสาวมธุรส ทิพยมงคลกุล นางสาวมธุรส ทิพยมงคลกุล ตามความต้องการ 097/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/1/2560

6286 จ้างท าอุปกรณ์เสียงแจ้งเตือนการท า 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 127/2560
ความสะอาดมือ จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท 6,500.- บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

6287 เช่าหุ่นส าหรับปฏิบัติการ 14,400.00 14,400.00 ตกลงราคา นางสาวลักขณา ปิยะพันธ์ นางสาวลักขณา ปิยะพันธ์ ตามความต้องการ 123/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,400.- บาท 14,400.- บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6288 จ้างเหมาผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 53,715.00 53,715.00 ตกลงราคา พร้ินท์ เซ็นเตอร์ พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 100/2560
จ านวน  6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,715.- บาท 53,715.- บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

6289 จ้างเหมาท าเอกสาร 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา นางสาวนฤมล สุภัคธ ารงรักษ์ นางสาวนฤมล สุภัคธ ารงรักษ์ ตามความต้องการ 113/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6290 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,012.50 4,012.50 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 02345/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,012.50.- บาท 4,012.50.- บาท ของผู้ใช้ 6/1/2560

6291 จ้างเหมาเอกสารประกอบการประชุม 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นางสาวอังคนาง จันเหลือง นางสาวอังคนาง จันเหลือง ตามความต้องการ 114/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท 9,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6292 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28,890.00 28,890.00 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 02412/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,890.- บาท 28,890.- บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6293 จ้างเหมาจัดท าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายเอกรักษ์ ธิการ นายเอกรักษ์ ธิการ ตามความต้องการ 109/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6294 จ้างเหมาบริการ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา นางสาวนิรัชรา ก่อกุลดิลก นางสาวนิรัชรา ก่อกุลดิลก ตามความต้องการ 116/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6295 จ้างเหมาบริการ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา นายเอกรักษ์ ธิการ นายเอกรักษ์ ธิการ ตามความต้องการ 110/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,000.- บาท 55,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6296 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,503.80 2,503.80 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 02714/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,503.80.- บาท 2,503.80.- บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

6297 จ้างเหมาบริการ 33,600.00 33,600.00 ตกลงราคา นายพิชัย  สุธนกุล นายพิชัย  สุธนกุล ตามความต้องการ 098/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,600.- บาท 33,600.- บาท ของผู้ใช้ 5/1/2560

6298 จ้างเหมาท าเอกสาร 67,500.00 67,500.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามความต้องการ 132/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,500.- บาท 67,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

6299 จ้างเหมาพิมพ์วารสาร คร้ังท่ี1 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา นารายณ์การพิมพ์ นารายณ์การพิมพ์ ตามความต้องการ 134/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท 25,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

6300 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,498.00 1,498.00 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 02560/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,498.- บาท 1,498.- บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

6301 จ้างเหมาพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา นางสาวนิศา เหล่าผัวะ นางสาวนิศา เหล่าผัวะ ตามความต้องการ 112/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผู้ใช้ 11/1/2560

6302 จ้างเหมาในการบันทึกและเก็บฐาน 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา นางสาวพิมลนาฎ จันทร์กล่ัน นางสาวพิมลนาฎ จันทร์กล่ัน ตามความต้องการ 126/2560
ข้อมูลการศึกษา จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

6303 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 10,935.00 10,935.00 ตกลงราคา นางสาววิภา เรียงช่อ นางสาววิภา เรียงช่อ ตามความต้องการ 122/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,935.- บาท 10,935.- บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6304 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 124/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6305 จ้างเหมาบริการ 52,800.00 52,800.00 ตกลงราคา นางสาวเบญวรรณ ช่วยดิษ นางสาวเบญวรรณ ช่วยดิษ ตามความต้องการ 140/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,800.- บาท 52,800.- บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

6306 จ้างเหมาบริการ 16,100.00 16,100.00 ตกลงราคา นายศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ นายศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ ตามความต้องการ 139/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,100.- บาท 16,100.- บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

6307 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นายศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ นายศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ ตามความต้องการ 138/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6308 จ้างเหมาจัดท าคู่มือ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา หจก.ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร หจก.ส านักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร ตามความต้องการ 154/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท  20,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

6309 จ้างเหมาบริการ 15,290.00 15,290.00 ตกลงราคา นางสาวจิราภรณ์ จิตร์แจ้ง นางสาวจิราภรณ์ จิตร์แจ้ง ตามความต้องการ 155/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,290.- บาท  15,290.- บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

6310 จ้างเหมาบริการ จ านวน 3 รายการ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา นางสาวเบญจวรรณ ช่วยดิษ นางสาวเบญจวรรณ ช่วยดิษ ตามความต้องการ 168/2560
ราคาท่ีเสนอ 32,000.- บาท 32,200.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6311 จ้างเหมาตรวจสอบรายละเอียด 4,500.00 4,500.00 ตกลงราคา นางสาวพิชญา ตันตระกูล นางสาวพิชญา ตันตระกูล ตามความต้องการ 170/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,500.- บาท 4,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6312 จ้างเหมาบริการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายธีรวัฒน์ ลิมป์พานิชกุล นายธีรวัฒน์ ลิมป์พานิชกุล ตามความต้องการ 169/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6313 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา นางมลฤดี ปานศิริ นางมลฤดี ปานศิริ ตามความต้องการ 162/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท 45,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6314 จ้างเหมาบริการ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา นายนคร พวงศรี นายนคร พวงศรี ตามความต้องการ 164/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

6315 จ้างเหมาพิมพ์ฯ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา นายอรรถพล นาคมณี นายอรรถพล นาคมณี ตามความต้องการ 171/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/2/2560

6316 จ้างเหมายานพาหนะและเช้ือเพลิง 39,800.00 39,800.00 ตกลงราคา นายพงศ์รวี เจริญสุข นายพงศ์รวี เจริญสุข ตามความต้องการ 189/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,800.- บาท 39,800.- บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

6317 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นางสาวฆฏนาวดี จ่ันแย้ม นางสาวฆฏนาวดี จ่ันแย้ม ตามความต้องการ 163/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

6318 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา นางสาวริญญารัตน์ กีรติโรจน์อรุณ นางสาวริญญารัตน์ กีรติโรจน์อรุณ ตามความต้องการ 195/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

6319 จ้างเหมาท าเว็บเพ็จ 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา นาย กรีธาพล สิริมังคลากรณ์ นาย กรีธาพล สิริมังคลากรณ์ ตามความต้องการ 201/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

6320 จ้างเหมาตรวจรายงานการวิจัย 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา นางจารุวรรณ หม่ันมี นางจารุวรรณ หม่ันมี ตามความต้องการ 206/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท 2,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560
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และรำคำท่ีเสนอ

6321 จ้างเหมาจัดท าคู่มือการรับ ส่งต่อ 56,000.00 56,000.00 ตกลงราคา นางสาวหฤทชนัน รัตนป่ินทะ นางสาวหฤทชนัน รัตนป่ินทะ ตามความต้องการ 205/2560
จ านวน 280 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 56,000.- บาท 56,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

6322 จ้างเหมาผลิตเอกสารแผ่นพับ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 211/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

6323 ซ้ือวัสดุส านักงาน 297.46 297.46 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 03685/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 297.46.- บาท 297.46.- บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

6324 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 3,600.00 3,600.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 210/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 3,600.- บาท 3,600.- บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

6325 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ท าเต้านมเท่ียม 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ ฝ้ันเป้า นายชัยวัฒน์ ฝ้ันเป้า ตามความต้องการ 03833/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/022560

6326 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายนคร พวงศรี นายนคร พวงศรี ตามความต้องการ 219/2560
จ านวน 200 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

6327 จ้างเหมาท าเอกสาร 27,800.00 27,800.00 ตกลงราคา นางสาวปัญญ์ศิริ ศรีสวยสกุล นางสาวปัญญ์ศิริ ศรีสวยสกุล ตามความต้องการ 223/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,800.- บาท 27,800.- บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

6328 จ้างเหมาสูติ - นรีแพทย์ 43,200.00 43,200.00 ตกลงราคา นางยรรยงค์ มังคละวิรัช นางยรรยงค์ มังคละวิรัช ตามความต้องการ 222/2560
จ านวน 24 คร้ัง ราคาท่ีเสนอ 43,200.- บาท 43,200.- บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

6329 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดแต่งสถานท่ี 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ ฝ้ันเป้า นายชัยวัฒน์ ฝ้ันเป้า ตามความต้องการ 03938/2560
จ านวน 18 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

6330 จ้างเหมาบริการ 18,900.00 18,900.00 ตกลงราคา นางสาวนันท์นภัสร์ วุฒิชัยวรกุล นางสาวนันท์นภัสร์ วุฒิชัยวรกุล ตามความต้องการ 233/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,900.- บาท 18,900.- บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6331 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 3,275.00 3,275.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 238/2560
จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 3,275.- บาท 3,275.- บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6332 จ้างเหมาบริการ 21,500.00 21,500.00 ตกลงราคา นายชนม์พิสิฐ จันทร์สุข นายชนม์พิสิฐ จันทร์สุข ตามความต้องการ 245/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,500.-บาท 21,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

6333 จ้างเหมาแพทย์ผู้วิเคราะห์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา นางสาวปาณิศา สิงหเนตร นางสาวปาณิศา สิงหเนตร ตามความต้องการ 231/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560
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6334 จ้างเหมาจัดท าเอกสารเย็บเล่ม 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา นางสาวกาญจนา กสิผล นางสาวกาญจนา กสิผล ตามความต้องการ 248/2560
จ านวน 140 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6335 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย ตามความต้องการ 250/2560
จ านวน 25 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท 5,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6336 จ้างเหมาท าเอกสาร 14,400.00 14,400.00 ตกลงราคา นางสาวอังคนาง จันเหลือง นางสาวอังคนาง จันเหลือง ตามความต้องการ 247/2560
จ านวน 360 ชุด ราคาท่ีเสนอ 14,400.-บาท 14,400.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6337 จ้างเหมาบริการ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย ตามความต้องการ 249/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6338 จ้างเหมาผู้บริหารจัดการโครงการ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา นายรัฐนันทน์ นันทิยะกุล นายรัฐนันทน์ นันทิยะกุล ตามความต้องการ 246/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6339 จ้างแหมาจัดท าเอกสาร 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 251/2560
จ านวน 130 ชุด ราคาท่ีเสนอ 13,000.-บาท 13,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6340 จ้างเหมาบริการ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นางสาวณหทัย วีรวรรณ นางสาวณหทัย วีรวรรณ ตามความต้องการ 252/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6341 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย ตามความต้องการ 258/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท 5,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

6342 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา นางสาวอังคนาง จันเหลือง นางสาวอังคนาง จันเหลือง ตามความต้องการ 259/2560
จ านวน 180 ชุด ราคาท่ีเสนอ 27,000.-บาท 27,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

6343 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 253/2560
จ านวน 120 ชุด ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

6344 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,800.00 15,800.00 ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04346/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,800.-บาท 15,800.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

6345 จ้างเหมาจัดท าเอกสารรวมใบประกาศนียบัตร 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย ตามความต้องการ 275/2560
จ านวน 200 ชุด ราคาท่ีเสนอ 40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560

6346 จ้างเหมาบริการ 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา นางสาวนฤดี ดาษดา นางสาวนฤดี ดาษดา ตามความต้องการ 276/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6347 ซ้ือกระดาษ K-one 845.30 845.30 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ่นส่วน่ามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04506/2560
จ านวน 5 รีม ราคาท่ีเสนอ 845.30.-บาท 845.30.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6348 จ้างเหมายานพาหนะรถบัส 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นางสาวณหทัย วีรวรรณ นางสาวณหทัย วีรวรรณ ตามความต้องการ 227/2560
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

6349 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 22,500.00 22,500.00 ตกลงราคา นายพิชัย สุธนกุล นายพิชัย สุธนกุล ตามความต้องการ 269/2560
จ านวน 150 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 22,500.-บาท 22,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

6350 จ้างเหมาจัดท าคู่มือ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒสุทธิกุล ตามความต้องการ 280/2560
จ านวน 100 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท  16,000.- บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560

6351 จ้างเหมาบริการ 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา นางปวีณา พันทอง นางปวีณา พันทอง ตามความต้องการ 279/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท  35,000.- บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560

6352 จ้างเหมาบริการ 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายทิชากร เอ่ียมสอาด นายทิชากร เอ่ียมสอาด ตามความต้องการ 281/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

6353 จ้างเหมาบริการ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา นางสาวปิยฉัตร รอดเท่ียง นางสาวปิยฉัตร รอดเท่ียง ตามความต้องการ 306/2560
 จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,000.- บาท  55,000.- บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560

6354 จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา นายเอกรักษ์ ธิการ นายเอกรักษ์ ธิการ ตามความต้องการ 285/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท  6,500.- บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

6355 จ้างเหมาบริการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายสุรศักด์ิ เก้าเอ้ียน นายสุรศักด์ิ เก้าเอ้ียน ตามความต้องการ 296/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท  7,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

6356 จ้างเหมาบันทึกข้อมูล 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา นางสาวศาริกา เจริญกล่ิน นางสาวศาริกา เจริญกล่ิน ตามความต้องการ 291/2560
จ านวน 1800 ราย ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท  45,000.- บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

6357 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 283/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท  5,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

6358 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 1,250.00 1,250.00 ตกลงราคา นางสาวอ าพร  รุนเจริญ นางสาวอ าพร  รุนเจริญ ตามความต้องการ 303/2560
คร้ังท่ี 1 จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,250.- บาท 1,250.- บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

6359 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,500.00 5,500.00 ตกลงราคา นาบจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นาบจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 307/2560
จ านวน 55 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,500.- บาท  5,500.- บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560
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6360 จ้างเหมาบริการ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นายณัฐฏฐ์ดนัย อุตมเพทาย นายณัฐฏฐ์ดนัย อุตมเพทาย ตามความต้องการ 314/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท  16,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

6361 จ้างเหมาพิมพ์ต ารา 74,686.00 74,686.00 ตกลงราคา บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ทริปเพ้ิล กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 315/2560
จ านวน 200 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 74,686.- บาท 74,686.- บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

6362 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 17,500.00 17,500.00 ตกลงราคา นางสาวประนอม บัวชุม นางสาวประนอม บัวชุม ตามความต้องการ 327/2560
จ านวน 50 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 17,500.- บาท  17,500.- บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

6363 จ้างเหมาจักท าเอกสาร 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา นายพิชัย สุธนกุล นายพิชัย สุธนกุล ตามความต้องการ 310/2560
จ านวน 120 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท  12,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

6364 จ้างเหมาบริการ 43,500.00 43,500.00 ตกลงราคา นายประเสริฐ  ว่องชูวงศ์ นายประเสริฐ  ว่องชูวงศ์ ตามความต้องการ 311/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,500.- บาท  43,500.- บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

6365 จ้างเหมาบริการ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา นายณัฏฐ์ อุตมเพททาย นายณัฏฐ์ อุตมเพททาย ตามความต้องการ 328/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,500.- บาท  4,500.- บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

6366 จ้างเหมาจัดท าเอกสารการอบรม 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์ เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์ ตามความต้องการ 336/2560
 จ านวน 100 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท  30,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

6367 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางสาวณิชา คงทวีศักด์ิ นางสาวณิชา คงทวีศักด์ิ ตามความต้องการ 335/2560
จ านวน 60 ชุด ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

6368 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิวิลิต้ี จ ากัด บริษัท ซิวิลิต้ี จ ากัด ตามความต้องการ 347/2560
จ านวน 80 ชุด ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท  20,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

6369 จ้างเหมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 29,692.50 29,692.50 ตกลงราคา บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 350/2560
ราคาท่ีเสนอ 29,629.50.-บาท 29,629.50.-บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

6370 ช่าห้องประชุม จ านวน 2 วัน 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท โรงแรมเนเชอรัลปาร์ค รีสอร์ท ตามความต้องการ 315/2560
ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท  5,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/5/2560

6371 จ้างเหมาบริการ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา บริษัทละเอียด 2516 กรุ๊ป จ ากัด บริษัทละเอียด 2516 กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 395/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,000.- บาท  32,000.- บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

6372 จ้างเหมาบริการ 8,200.00 8,200.00 ตกลงราคา นางสาวสิริรัตน์ ชูสกุล นางสาวสิริรัตน์ ชูสกุล ตามความต้องการ 358/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท  8,200.- บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6373 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 500.00 500.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 361/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท 500.- บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

6374 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 27,500.00 27,500.00 ตกลงราคา นางสาวนันท์นภัสร์ วุฒิชัยวรกุล นางสาวนันท์นภัสร์ วุฒิชัยวรกุล ตามความต้องการ 363/2560
จ านวน 110 ชุด ราคาท่ีเสนอ 27,500.- บาท 27,500.- บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

6375 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06036/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท  354,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

6376 จ้างเหมาท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ ตามความต้องการ 366/2560
จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท  5,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

6377 จ้างเหมาท าคู่มือปฐมนิเทศ 25,650.00 25,650.00 ตกลงราคา โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามความต้องการ 368/2560
จ านวน 150 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 25,650.-บาท 25,650.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

6378 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา นางสาวขนิษฐา ชมสวน นางสาวขนิษฐา ชมสวน ตามความต้องการ 369/2560
จ านวน 120 ชุด ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท 24,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

6379 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นายชาตรี สายประดิษฐ์ นายชาตรี สายประดิษฐ์ ตามความต้องการ 373/2560
(คร้ังท่ี 2) จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท 1,500.- บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

6380 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 900.00 900.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 381/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 900.-บาท 900.-บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

6381 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 64,500.00 64,500.00 ตกลงราคา นางสาววิภา เรียงช่อ นางสาววิภา เรียงช่อ ตามความต้องการ 381/2560
จ านวน 300 ชุด ราคาท่ีเสนอ 64,500.- บาท 64,500.- บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

6382 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นางจุรี จันทร์กล่ัน นางจุรี จันทร์กล่ัน ตามความต้องการ 383/2560
จ านวน 800 ชุด ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท  40,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

6383 จ้างเหมาพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา นางสาวพิมลนาฏ จันทร์กล่ัน นางสาวพิมลนาฏ จันทร์กล่ัน ตามความต้องการ 384/2560
จ านวน 100 หน้า ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท  2,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

6384 จ้างเหมาจัดสถานท่ี 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นางนภัสกร พิษฐานพร นางนภัสกร พิษฐานพร ตามความต้องการ 385/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท  7,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

6385 จ้างเหมาจัดท าหนังสือ 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นายนคร พวงศรี นายนคร พวงศรี ตามความต้องการ 391/2560
จ านวน 200 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท  40,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560
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6386 จ้างเหมาบริการ จ านวน 3 รายการ 45,344.00 45,344.00 ตกลงราคา นางสาวสุธาสินี องคะริยะพงษ์ นางสาวสุธาสินี องคะริยะพงษ์ ตามความต้องการ 379/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 45,344.-บาท 45,344.-บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

6387 จ้างเหมาบริการ 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นางสาวปารีณา ชัยนุวงศ์ นางสาวปารีณา ชัยนุวงศ์ ตามความต้องการ 370/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท  7,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

6388 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 348/2560
 จ านวน 600 ชุด ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท  7,500.- บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

6389 จ้างเหมาถ่ายภาพเอกซเรย์ 51,360.00 51,360.00 ตกลงราคา บริษัท เคเอสวายอินโนเวช่ัน โปรดักส์ จ ากัด บริษัท เคเอสวายอินโนเวช่ัน โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 390/2560
จ านวน 120 คน ราคาท่ีเสนอ 51,360.-บาท 51,360.-บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

6390 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 389/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท  5,000.- บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

6391 จ้าเหมาจัดท าเอกสารและเข้าเล่ม 13,200.00 13,200.00 ตกลงราคา นางกาญจน์หทัย วชิรนรเศรษฐ์ นางกาญจน์หทัย วชิรนรเศรษฐ์ ตามความต้องการ 393/2560
จ านวน 165 ชุด ราคาท่ีเสนอ 13,200.- บาท 13,200.- บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

6392 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายนคร พวงศรี นายนคร พวงศรี ตามความต้องการ 392/2560
จ านวน 150 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

6393 จ้างเหมาท าเอกสาร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 394/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผู้ใช้ 2/6/2560

6394 จ้างเหมาบริการ 34,700.00 34,700.00 ตกลงราคา นางสาวภัทราภร วิริยวงค์ นางสาวภัทราภร วิริยวงค์ ตามความต้องการ 405/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,700.- บาท 34,700.- บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

6395 จ้างเหมายานพาหนะ 84,000.00 84,000.00 ตกลงราคา บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 403/2560
จ านวน 3 คัน ราคาท่ีเสนอ 84,000.- บาท  84,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

6396 จ้างเหมายานพาหนะ( รถตู้ ) 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์มาลาทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์มาลาทราเวล ตามความต้องการ 404/2560
จ านวน 3 คัน ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท  18,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

6397 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 406/2560
จ านวน 300 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท  30,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560

6398 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา นายชาตรี สายประดิษฐ์ นายชาตรี สายประดิษฐ์ ตามความต้องการ 407/2560
(คร้ังท่ี 3) จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท 1,500.- บาท ของผู้ใช้ 9/6/2560
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6399 เช่าอุปกรร์ในการประชุมสัมนา 60,500.00 60,500.00 ตกลงราคา บริษัท ภูสักธาน จ ากัด บริษัท ภูสักธาน จ ากัด ตามความต้องการ 412/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,500.- บาท 60,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

6400 จ้างเหมาถ่ายวีดีโอ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง ตามความต้องการ 410/2560
จ านวน 2 วัน ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท  24,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

6401 จ้างเหมาท าเอกสาร 4,200.00 4,200.00 ตกลงราคา นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ ตามความต้องการ 414/2560
จ านวน 140 ชุด ราคาท่ีเสนอ 4,200.- บาท 4,200.- บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

6402 จ้างเหมาจัดท าเอกสารทางวิชาการ 14,950.00 14,950.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 423/2560
จ านวน 130 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 14,950.-บาท 14,950.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

6403 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 420/256
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท  5,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

6404 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ ตามความต้องการ 421/2560
จ านวน 100 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

6405 จ้างเหมาบริการ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นางธัญนันท์ แตกช่อ นางธัญนันท์ แตกช่อ ตามความต้องการ 429/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท  60,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

6406 จ้างเหมาท าของเพ่ือประชาสัมพันธ์ 41,944.00 41,944.00 ตกลงราคา บริษัท พีบี พรีเม่ียม จ ากัด บริษัท พีบี พรีเม่ียม จ ากัด ตามความต้องการ 431/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,944.-บาท 41,944.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

6407 จ้างเหมาบริการ 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา เจ เอส ซัพพลาย เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 430/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท  98,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

6408 จ้างเหมาผู้ผสานงานต่างประเทศ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา นางสาวสิริทิพย์ รักษธรรม นางสาวสิริทิพย์ รักษธรรม ตามความต้องการ 433/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท  100,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

6409 จ้างเหมาท าเอกสาร  8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ ตามความต้องการ 434/2560
จ านวน 80 ชุด ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท  8,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

6410 จ้างเหมาบริการ 18,750.00 18,750.00 ตกลงราคา นางธัญนันท์ แตกช่อ นางธัญนันท์ แตกช่อ ตามความต้องการ 438/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,750.-บาท 18,750.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

6411 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวนันท์นภัสร์ วุฒิชัยวรกุล นางสาวนันท์นภัสร์ วุฒิชัยวรกุล ตามความต้องการ 437/2560
จ านวน 80 ชุด ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท  8,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560
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6412 ซ้ือป้ายช่ือพลาสติกพร้อมสายคล้องคอ 3,745.00 3,745.00 ตกลงราคา หจก.อุดมสาส์น หจก.อุดมสาส์น ตามความต้องการ 07169/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 3,745.-บาท 3,745.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

6413 จ้างเหมาบริการ 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา ร้าน อมรการค้า ร้าน อมรการค้า ตามความต้องการ 442/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท  38,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

6414 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวกัญกร วังสถาพร นางสาวกัญกร วังสถาพร ตามความต้องการ 443/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

6415 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้  30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา นายเสรี นาเหนือ นายเสรี นาเหนือ ตามความต้องการ 444/2560
จ านวน 5 คัน ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท  30,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

6416 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ ตามความต้องการ 445/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท  25,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/6/2560

6417 จ้างเหมาบริการ 29,000.00 29,000.00 ตกลงราคา นางชนก ธัญผล นางชนก ธัญผล ตามความต้องการ 419/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,000.- บาท  29,000.- บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

6418 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 395/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท  5,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

6419 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 1,100.00 1,100.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 400/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,100.- บาท  1,100.- บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

6420 จ้างเหมาบริการ 78,000.00 78,000.00 ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ แสงผาด นายอดิศักด์ิ แสงผาด ตามความต้องการ 411/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,000.- บาท  78,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

6421 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,600.00 5,600.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 422/2560
จ านวน 11,200 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 5,600.- บาท 5,600.- บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

6422 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,350.00 5,350.00 ตกลงราคา หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเชอร์พร้ินต์ หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเชอร์พร้ินต์ ตามความต้องการ 413/2560
จ านวน 50 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท 5,350.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

6423 จ้างเหมาบริการ 32,000.00 32,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิราภรณ์ จิตย์แจ้ง นางสาวจิราภรณ์ จิตย์แจ้ง ตามความต้องการ 456/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,000.- บาท 32,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/7/2560

6424 จ้างเหมาบริการ 65,000.00 65,000.00 ตกลงราคา นายภวัต ธนวิกรานต์กูล นายภวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 455/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,000.- บาท 65,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/7/2560
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6425 จ้างผลิตป้ายคล้องคอ 45,742.50 45,742.50 ตกลงราคา ทีซี แอดวานซ์ ทีซี แอดวานซ์ ตามความต้องการ 457/2560
จ านวน 4,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 45,742.50.-บาท  45,742.50.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2560

6426 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางสาวกัลยาณี นาสวนโศภิต นางสาวกัลยาณี นาสวนโศภิต ตามความต้องการ 464/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท 5,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6427 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง ตามความต้องการ 458/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

6428 จ้างเหมาบริการ 21,560.00 21,560.00 ตกลงราคา นางสาวมณสิญา พงษ์ชมพร นางสาวมณสิญา พงษ์ชมพร ตามความต้องการ 462/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,560.-บาท 21,560.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6429 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 459/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,200.- บาท  1,200.- บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

6430 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 8,025.00 8,025.00 ตกลงราคา บริษัท สุนทรฟิล์ม จ ากัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จ ากัด ตามความต้องการ 466/2560
จ านวน 50 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 8,025.- บาท 8,025.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6431 จ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบ 2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา นายชาตรี สายประดิษฐ์ นายชาตรี สายประดิษฐ์ ตามความต้องการ 465/2560
จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท 2,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6432 จ้างเหมาจัดท าเอกสารเข้าเล่ม 5,400.00 5,400.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 450/2560
จ านวน 80 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 5,400.- บาท 5,400.- บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

6433 จ้างเหมาผลิตกระเป๋าผ้า 22,791.00 22,791.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จ ากัด บริษัท เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จ ากัด ตามความต้องการ 481/2560
จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 22,791.-บาท 22,791.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

6434 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 482/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

6435 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 9,620.00 9,620.00 ตกลงราคา นางสาวสิริรัตน์ ชูสกุล นางสาวสิริรัตน์ ชูสกุล ตามความต้องการ 479/2560
จ านวน 130 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 9,620.-บาท 9,620.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2560

6436 จ้างเหมายานพาหนะรถบัส 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา นาย อดิศักด์ิ แสงผาด นาย อดิศักด์ิ แสงผาด ตามความต้องการ 491/2560
จ านวน 1 คัน ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท 38,000.- บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

6437 จ้างเหมาบริการ 7,200.00 7,200.00 ตกลงราคา นาย สหพล ศรีพอมเสน นาย สหพล ศรีพอมเสน ตามความต้องการ 483/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,200.- บาท  7,200.- บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560
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6438 จ้างเหมาท าเอการ 11,700.00 11,700.00 ตกลงราคา นางสาวนัยณัฐ แย้มสุข นางสาวนัยณัฐ แย้มสุข ตามความต้องการ 484/2560
จ านวน 60 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 11,700.- บาท 11,700.- บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

6439 จ้างแหมาจัดท าเอกสาร 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 488/2560
จ านวน 130 ชุด ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท 13,000.- บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

6440 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 66,000.00 66,000.00 ตกลงราคา นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ ตามความต้องการ 469/2560
จ านวน 220 ชุด ราคาท่ีเสนอ 66,000.- บาท 66,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6441 จ้างเหมาถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง ตามความต้องการ 472/2560
จ านวน 2 วัน ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท 24,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6442 จ้างเหมาในพิธีเปิด-ปิด 40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ นางสาวนุตนลิน เราะห์มานีย์ ตามความต้องการ 470/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท 40,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6443 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้  60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นายเสรี นาเหนือ นายเสรี นาเหนือ ตามความต้องการ 467/2560
จ านวน 10 คัน ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6444 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นายเสรี นาเหนือ นายเสรี นาเหนือ ตามความต้องการ 468/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6445 จ้างเหมาบริการ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง ตามความต้องการ 471/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6446 เช่าห้องประชุม 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา
บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจ

เมนท์ จ ากัด
บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจ

เมนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 473/2560
จ านวน 1 ห้อง ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

6447 ซ้ือถุงเก็บนม 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 07774/2560
จ านวน 2 ลัง ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท 3,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

6448 จ้างเหมาบริการ 17,000.00 17,000.00 ตกลงราคา นางสาวจุฐาทิพย์ เรืองฤทธ์ิ นางสาวจุฐาทิพย์ เรืองฤทธ์ิ ตามความต้องการ 494/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,000.-บาท 17,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2560

6449 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง ตามความต้องการ 493/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 25/7/2560

6450 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา นายพิชัย สุธนกุล นายพิชัย สุธนกุล ตามความต้องการ 495/2560
จ านวน 130 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท 6,500.- บาท ของผู้ใช้ 25/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6451 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์ เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์ ตามความต้องการ 501/2560
จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2560

6452 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอภิชญา ปภิรัชนาท นางสาวอภิชญา ปภิรัชนาท ตามความต้องการ 499/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2560

6453 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัทไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07977/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

6454 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา นางสาวขนิษฐา ชมสวน นางสาวขนิษฐา ชมสวน ตามความต้องการ 476/2560
จ านวน 80 ชุด ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท 8,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

6455 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07792/2560
จ านวน 60 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560

6456 จ้างเหมาบริการ 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา นายภวัต ธนวิกรานต์กูล นายภวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 507/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท  45,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

6457 จ้างเหมาบริการ 86,000.00 86,000.00 ตกลงราคา นางขนิษฐา บุญตะนัย นางขนิษฐา บุญตะนัย ตามความต้องการ 508/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,000.- บาท  86,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

6458 จ้างเหมาบริการ 47,625.00 47,625.00 ตกลงราคา นายภวัต ธนวิกรานต์กูล นายภวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 504/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,625.- บาท  47,625.- บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

6459 จ้างเหมาท าปกประกาศนียบัตร 5,938.50 5,938.50 ตกลงราคา หจก.ภัทรการพิมพ์ หจก.ภัทรการพิมพ์ ตามความต้องการ 529/2560
จ านวน 37 ปก ราคาท่ีเสนอ 5,936.50.- บาท 5,936.50.- บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

6460 จ้างเหมาบริการ 59,600.00 59,600.00 ตกลงราคา นางสาวณัฐพร คุณวงศ์วิวัฒน์ นางสาวณัฐพร คุณวงศ์วิวัฒน์ ตามความต้องการ 530/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,600.- บาท 59,600.- บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

6461 จ้างเหมาพิมพ์จัดท าเอกสาร 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย ตามความต้องการ 536/2560
จ านวน 50 ชุด ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท  7,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

6462 จ้างเหมาบริการ 40,200.00 40,200.00 ตกลงราคา นางสาวลลิตวดี อ่ินค า นางสาวลลิตวดี อ่ินค า ตามความต้องการ 537/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,200.- บาท 40,200.- บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

6463 จ้างเหมาพิมพ์วารสารคร้ังท่ี 2 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 540/2560
จ านวน 2,000 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท  25,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6464 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 28,210.00 28,210.00 ตกลงราคา นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 541/2560
จ านวน 310 ชุด ราคาท่ีเสนอ 28,210.- บาท 28,210.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

6465 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง นางสาวอัฉราทิพย์ หมีปล่ัง ตามความต้องการ 533/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,000.- บาท  85,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/8/2560

6466 จ้างเหมาพิมพ์หนังสือ 24,075.00 24,075.00 ตกลงราคา บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน จ ากัด บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน จ ากัด ตามความต้องการ 564/2560
จ านวน 50 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 24,075.- บาท 24,075.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

6467 จ้างเหมายานพาหนะรถบัส 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา นายปิยะ สุอุทัย นายปิยะ สุอุทัย ตามความต้องการ 539/2560
จ านวน 4 คัน ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท  100,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

6468 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา นายพิชัย สุธนกุล นายพิชัย สุธนกุล ตามความต้องการ 571/2560
จ านวน 20 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท  1,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

6469 จ้างเหมาบริการ 22,200.00 22,200.00 ตกลงราคา นางสาวจิราภรณ์ จิตร์แจ้ง นางสาวจิราภรณ์ จิตร์แจ้ง ตามความต้องการ 717/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,200.- บาท 22,200.- บาท ของผู้ใช้ 28/8/2560

6470 จ้างเหมาจัดท าเอกสารในการอบรม 9,300.00 9,300.00 ตกลงราคา นางสาวฉัตรฑริกา จัดนอก นางสาวฉัตรฑริกา จัดนอก ตามความต้องการ 512/2560
จ านวน 150 ชุด ราคาท่ีเสนอ 9,300.- บาท  9,300.- บาท ของผู้ใช้ 4/8/2017

6471 จ้างเหมาบริการ 35,100.00 35,100.00 ตกลงราคา นางสาวอรอุมา วันจงค า นางสาวอรอุมา วันจงค า ตามความต้องการ 522/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,100.- บาท  35,100.- บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

6472 จ้างเหมาบริการ 16,700.00 16,700.00 ตกลงราคา นายธนพัฒน์ บัวทอง นายธนพัฒน์ บัวทอง ตามความต้องการ 521/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,700.- บาท 16,700.- บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

6473 จ้างเหมาจัดท าเอกสารต่างๆ 25,000.00 25,000.00 ตกลงราคา นางสาวเพชรรินทร์ สิงห์สลาน นางสาวเพชรรินทร์ สิงห์สลาน ตามความต้องการ 528/2560
จ านวน 100 ชุด ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท  25,000.- บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

6474 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 50,450.00 50,450.00 ตกลงราคา บริษัท คอมมูนิเคช่ัน แอนด์ มอร์ จ ากัด บริษัท คอมมูนิเคช่ัน แอนด์ มอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 518/2560
จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 50,450.- บาท 50,450.- บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

6475 จ้างเหมาท าหนังสือ 35,952.00 35,952.00 ตกลงราคา บริษัท วีรณาเพรส จ ากัด บริษัท วีรณาเพรส จ ากัด ตามความต้องการ 543/2560
 จ านวน 300 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 35,952.- บาท 35,952.- บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

6476 จ้างเหมาบริการ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดิศักด์ิ แสงผาด นายดิศักด์ิ แสงผาด ตามความต้องการ 575/2560
จ านวน 2 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 46,000.- บาท 46,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6477 จ้างเหมาพิมพ์หนังสือ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน จ ากัด บริษัท พีทู ดีไซน์ แอนด์ พร้ิน จ ากัด ตามความต้องการ 605/2560
จ านวน 50 เล่ม 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 24,075.- บาท 24,075.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6478 จ้างเหมาท าบายศรีพร้อมหมอขวัญ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรวรรธน์ เจิญชีพ นายภัทรวรรธน์ เจิญชีพ ตามความต้องการ 606/2560
จ านวน 1 โครงการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท 37,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6479 จ้างเหมาบริการ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวัต ธนวิกรานต์กูล นายภวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 603/2560
จ านวน 3 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 85,000.- บาท 85,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6480 จ้างเหมาบริการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวะพร ธนสาร นางสาวศิวะพร ธนสาร ตามความต้องการ 604/2560
จ านวน 3 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท 10,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2560

6481 จ้างเหมาบริการ 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวัต ธนวิกรานต์กูล นายภวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 634/2560
จ านวน 3 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 69,000.- บาท 69,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/9/2560

6482 จ้างเหมาผลิตส่ือการสอน 26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ ตามความต้องการ 635/2560
จ านวน 1 โครงการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 26,600.- บาท  26,600.- บาท ของผู้ใช้ 15/9/2560

6483 จ้างเหมาบริการ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภวัต ธนวิกรานต์กูล นายภวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 644/2560
จ านวน 3 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 39,000.- บาท 39,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

6484 จ้างเหมาตรวจสอบรายละเอียด 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภรี ทัดเทียม นางสุภรี ทัดเทียม ตามความต้องการ 646/2560
จ านวน 30 ราย 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 2,550.- บาท 2,550.- บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

6485 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรยา สุขเกษม นางสาวพีรยา สุขเกษม ตามความต้องการ 645/2560
จ านวน 2 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 85,000.- บาท 85,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

6486 จ้างเหมาบริการ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบังอร ศรีสุวะ นางบังอร ศรีสุวะ ตามความต้องการ 653/2560
จ านวน 3 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 47,000.- บาท 47,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/9/2560

6487 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตวดี อ่ินค า นางสาวลลิตวดี อ่ินค า ตามความต้องการ 825/2560
จ านวน 70 ชุด 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 5,750.- บาท 5,750.- บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

6488 จ้างเหมาท าของเพ่ือประชาสัมพันธ์ 47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิจกาลเทรด จ ากัด บริษัท นิจกาลเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 718/2560
จ านวน 400 ตัว 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 47,936.- บาท 47,936.- บาท ของผู้ใช้ 19/9/2560

6489 จ้างเหมาเช่าห้องประชุมฯ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มี สไตล์ ออกาไนเซอร์ จ ากัด บริษัท มี สไตล์ ออกาไนเซอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 766/2560
จ านวน 1 โครงการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 31,000.- บาท 31,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6490 จ้างเหมาบริการ 47,829.00 47,829.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้านพร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 800/2560
จ านวน 2 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 47,829.- บาท 47,829.- บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

6491 จ้างเหมาบริการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพรรณ สรรักษ์สิน นางสาวนิภาพรรณ สรรักษ์สิน ตามความต้องการ 837/2560
จ านวน 2 รายการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท 7,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

6492 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยน์ สวนเพ็ชร์ นางสาวหทัยน์ สวนเพ็ชร์ ตามความต้องการ 802/2560
จ านวน 1 โครงการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

6493 จ้างเหมาการแสดงบนเวที 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเวช ตราชู นายประเวช ตราชู ตามความต้องการ 801/2560
จ านวน 1 โครงการ 56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท 40,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/9/2560

6494 ช้อนคนกาแฟพลาสติกใช้แล้วท้ิง 856.00 856.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08058/2559
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ856.00บาท 856.00บาท ของผู้ใช้ 2/9/2559

6495 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,296.00 ๙๙,๒๙๖.๐๐ ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08118/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ99,296.00บาท 99,296.00บาท ของผู้ใช้ 7/9/2559

6496 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่นพิเศษ 73,027.50 73,027.50 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท(1407) จ ากัด ตามความต้องการ 07813/2559
จ านวน 12 หลัง ราคาท่ีเสนอ73,027.50บาท 73,027.50บาท ของผู้ใช้ 22/8/2559

6497 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,557.80 15,557.80 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07786/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ15,557.80บาท 15,557.80บาท ของผู้ใช้ 19/8/2559

6498 ด้วยด าเบอร์ 8 5 พันเมตร ๑,๐๑๖.๕๐ 1,016.50 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08161/2559
จ านวน 1ม้วน ราคาท่ีเสนอ1,016.50บาท 1,016.50บาท ของผู้ใช้ 9/9/2559

6499 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,639.80 7,639.80 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08190/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,639.80บาท 7,639.80บาท ของผู้ใช้ 9/9/2559

6500 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,703.60 18,703.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08347/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ18,703.60บาท 18,703.60บาท ของผู้ใช้ 15/9/2559

6501 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,971.50 7,971.50 ตกลงราคา หจก. วิจิตรพันธ์ุ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. วิจิตรพันธ์ุ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 08216/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,971.50บาท 7,971.50บาท ของผู้ใช้ 12/9/2559

6502 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,646.84 6,646.84 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08610/2559
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ6,646.84บาท 6,646.84บาท ของผู้ใช้ 27/9/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6503 รองเท้านิรภัย รุ่น 0285 6,901.50 6,901.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08571/2559
จ านวน 6คู่ ราคาท่ีเสนอ6,901.50บาท 6,901.50บาท ของผู้ใช้ 23/9/2559

6504 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,226.00 98,226.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08496/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ98,226.00บาท 98,226.00บาท ของผู้ใช้ 21/9/2559

6505 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,587.71 22,587.71 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08088/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ22,587.71บาท 22,587.71บาท ของผู้ใช้ 6/9/2559

6506 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 8,859.60 8,859.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05604/2559
จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ8,859.60บาท 8,859.60บาท ของผู้ใช้ 1/6/2559

6507 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,205.60 17,205.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08419/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ17,205.60บาท 17,205.60บาท ของผู้ใช้ 19/9/2559

6508 กล่องเคร่ืองมือ 599.20 599.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07958/2559
จ านวน 2  กล่อง ราคาท่ีเสนอ599.20บาท 599.20 บาท ของผู้ใช้ 29/8/2559

6509 เบาะก้ันข้างเตียงเด็ก 2,461.00 2,461.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท(1407) จ ากัด ตามความต้องการ 07643/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ2,461.00บาท 2,461.00บาท ของผู้ใช้ 16/8/2559

6510 กระดาษส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 6,837.30 6,837.30 ตกลงราคา บ.ดีแบค(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีแบค(ประเทศไทย)จ ากัด ตามความต้องการ 07965/2559
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ6,837.30บาท 6,837.30บาท ของผู้ใช้ 30/8/2559

6511 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08061/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ4,280.00บาท 4,280.00บาท ของผู้ใช้ 2/9/2559

6512 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,724.00 99,724.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07679/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ99,724.00บาท 99,724.00บาท ของผู้ใช้ 17/8/2559

6513 ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง 2,086.50 2,086.50 ตกลงราคา บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) ตามความต้องการ 06984/2559
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ2,086.50บาท 2,086.50บาท ของผู้ใช้ 22/7/2559

6514 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,528.35 9,528.35 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08268/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,528.35บาท 9,528.35บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6515 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,919.91 16,919.91 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 08515/2559
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ16,919.91บาท 16,919.91บาท ของผู้ใช้ 21/9/2559

6516 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,880.55 7,880.55 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08522/2559
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และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,880.55บาท 7,880.55บาท ของผู้ใช้ 22/9/2559
6517 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,466.40 14,466.40 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08066/2559

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ14,466.40บาท 14,466.40บาท ของผู้ใช้ 2/9/2559
6518 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,214.50 13,214.50 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08132/2559

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ13,214.50บาท 13,214.50บาท ของผู้ใช้ 8/9/2559
6519 ถังดับเพลิงชนิด 4,708.00 4,708.00 ตกลงราคา ดับบลิว .เค. กรุ๊ป ดับบลิง เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 08537/2559

จ านวน 1 ถัง ราคาท่ีเสนอ4,708.00บาท 4,708.00บาท ของผู้ใช้ 22/9/2559
6520 อะแดปเตอร์ HAMTEC 535.00 535.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07941/2559

จ านวน 1  อัน ราคาท่ีเสนอ535.00บาท 535.00บาท ของผู้ใช้ 26/8/2559
6521 แบตเตอร่ี AA Panasonic 1,061.44 1,061.44 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07972/2559

จ านวน 1 ก้อน ราคาท่ีเสนอ1,061.44บาท 1,061.44บาท ของผู้ใช้ 30/8/2559
6522 ไฟฉายแรงสูง LED ชาร์ทไฟฟ้า 5,564.00 5,564.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08098/2559

จ านวน 1  ชุด ราคาท่ีเสนอ5,564.00บาท 5,564.00บาท ของผู้ใช้ 6/9/2559
6523 ถ่านแบตเตอร่ี 963.00 963.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08395/2559

จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ963.00บาท 963.00บาท ของผู้ใช้ 19/9/2559
6524 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,863.48 19,863.48 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 08538/2559

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ19,863.48บาท         19,863.48บาท ของผู้ใช้ 22/9/2559
6525 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,633.83 8,633.83 ตกลงราคา ดับบลิว .เค. กรุ๊ป ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 08516/2559

จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ8,633.83บาท 8,633.83บาท ของผู้ใช้ 22/9/2559
6526 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,943.16 32,943.16 ตกลงราคา ดับบลิว .เค. กรุ๊ป ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 08057/2559

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ32,943.16บาท 32,943.16บาท ของผู้ใช้ 2/9/2559
6527 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,681.70 5,681.70 ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08611/2559

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,681.70บาท 5,681.70บาท ของผู้ใช้ 28/9/2559
6528 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 53,393.00 53,393.00 ตกลงราคา ดับบลิว .เค. กรุ๊ป ดับปลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 07985/2559

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ53,393.00บาท 53,393.00บาท ของผู้ใช้ 30/8/2559
6529 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,361.04 1,361.04 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07814/2559

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ1,361.04บาท 1,361.04บาท ของผู้ใช้ 22/8/2559
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6530 น้ ายาแทรกซึมถอดน๊อต 4,879.20 4,879.20 ตกลงราคา ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 08243/2559
จ านวน 1กล. ราคาท่ีเสนอ4,879.20บาท 4,879.20บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6531 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,830.65 15,830.65 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07907/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ15,830.65บาท         15,830.65บาท ของผู้ใช้ 26/8/2559

6532 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,095.90 11,095.90 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07872/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ11,095.90บาท 11,095.90บาท ของผู้ใช้ 24/8/2559

6533 LPG  ก๊าซหุงต้ม 1,922.16 1,922.16 ตกลงราคา บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08457/2559
จ านวน 1ถัง ราคาท่ีเสนอ1,922.16บาท 1,922.16บาท ของผู้ใช้ 20/9/2559

6534 กระติกน้ าร้อน 2.8 ลิตร 5,007.60 5,007.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07959/2559
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ5,007.60บาท 5,007.60บาท ของผู้ใช้ 29/8/2559

6535 หลอดไฟนีออน LED 5,243.00 5,243.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07927/2559
จ านวน 12 หลอด ราคาท่ีเสนอ5,243.00บาท 5,243.00บาท ของผู้ใช้ 26/8/2559

6536 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,034.00 28,034.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07642/2559
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ28,034.00บาท 28,034.00บาท ของผู้ใช้ 16/8/2559

6537 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,382.15 17,382.15 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07015/2559
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ17,382.15บาท 17,382.15บาท ของผู้ใช้ 25/7/2559

6538 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,856.22 10,856.22 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07044/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ10,856.22บาท 10,856.22บาท ของผู้ใช้ 26/7/2559

6539 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,711.91 16,711.91 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08480/2559
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ16,711.91บาท 16,711.91บาท ของผู้ใช้ 21/9/2559

6540 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,519.76 20,519.76 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08486/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ20,519.76บาท 20,519.76บาท ของผู้ใช้ 21/9/2559

6541 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,966.64 32,966.64 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08396/2559
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ32,966.64บาท 32,966.64บาท ของผู้ใช้ 19/9/2559

6542 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 47,219.36 47,219.36 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08360/2559
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ47,219.36บาท 47,219.36บาท ของผู้ใช้ 16/9/2559
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6543 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,769.68 48,769.68 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08394/2559
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ48,769.68บาท 48,769.68บาท ของผู้ใช้ 19/9/2559

6544 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,954.00 21,954.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08365/2559
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ21,954.00บาท 21,954.00บาท ของผู้ใช้ 16/9/2559

6545 เบาะก้ันข้างเตียงเด็ก 7,383.00 7,383.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท(1407) จ ากัด ตามความต้องการ 08208/2559
จ านวน 12 อัน ราคาท่ีเสนอ 7,383.00บาท 7,383.00บาท ของผู้ใช้ 12/9/2559

6546 ถุงขยะใสเน้ือ 8,500.00 8,800.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 ตามความต้องการ 08263/2559
จ านวน 100 กก. ราคาท่ีเสนอ8,500.00บาท 8,500.00บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6547 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 08102/2559
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ96,000.00บาท 96,000.00บาท ของผู้ใช้ 6/9/2559

6548 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,276.00 7,276.00 ตกลงราคา บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) ตามความต้องการ 06943/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,276.00บาท 7,276.00บาท ของผู้ใช้ 22/7/2559

6549 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,704.00 7,704.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 08437/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,704.00บาท 7,704.00บาท ของผู้ใช้ 20/9/2559

6550 เส้ือพลาสติกกันเป้ือนชนิดใช้คร้ังเดียว 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 ตามความต้องการ 07263/2559
จ านวน 15,000 ตัว ราคาท่ีเสนอ80,000.00บาท 80,000.00บาท ของผู้ใช้ 3/8/2559

6551 น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา บ.เอ็น พี.เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี.เค. มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 08440/2559
จ านวน 100 กล. ราคาท่ีเสนอ19,260.00บาท       19,260.00บาท จ ากัด ของผู้ใช้ 21/9/2559

6552 ถุงมือพลาสติกไฮเดนใสใช้คร้ังเดียว 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 ตามความต้องการ 08405/2559
จ านวน 15,000 ตัว ราคาท่ีเสนอ 12,000.00บาท 12,000.00บาท ของผู้ใช้ 19/9/2559

6553 วัสดุงานบ้านงานครัว 27,488.00 27,488.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 08131/2559
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ27,788.00บาท 27,488.00บาท ของผู้ใช้ 8/9/2559

6554 สเปรย์ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อี เอ็ม ซี  อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08111/2559
จ านวน 400 กป. ราคาท่ีเสนอ30,000.00บาท 30,000.00บาท ของผู้ใช้ 7/9/2559

6555 สายไฟ VAF 2x1.5 มม. 16,178.40 16,178.50 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08678/2559
จ านวน 2 ม้วน ราคาท่ีเสนอ16,178.40บาท 16,178.40บาท ของผู้ใช้ 2909/2559
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6556 สายไฟ VAF/GRD 2x2.5 40,446.00 40,446.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08312/2559
จ านวน 6 ม้วน ราคาท่ีเสนอ40,446.00บาท 40,446.00บาท ของผู้ใช้ 15/9/2559

6557 สายไฟ VFF 2x2.5 มม. 30,559.20 30,559.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08714/2559
จ านวน 1ม้วน ราคาท่ีเสนอ30,559.20บาท 30,559.20บาท ของผู้ใช้ 30/9/2559

6558 วัสดุงานบ้านงานครัว 24,271.92 24,271.92 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08319/2559
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ24,271.92บาท 24,271.92บาท ของผู้ใช้ 15/9/2559

6559 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,685.00 48,685.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08255/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ48,685.00บาท 48,685.00บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6560 ถ่านธรรมดา ก้อนเล็ก 19,892.00 19,892.00 ตกลงราคา หจก.วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08254/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ19,892.00บาท        19,892.00บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6561 เคเบ้ิลไทร์ ขนาด 4" 160.50 160.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07904/2559
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ160.50บาท 160.50บาท ของผู้ใช้ 25/8/2559

6562 LPG  ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07599/2559
 จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ57,664.74บาท 57,664.74บาท ของผู้ใช้ 16/8/2559

6563 LPG  ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06415/2559
 จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ57,664.74บาท 57,664.74บาท ของผู้ใช้ 30/6/2559

6564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,250.00 19,250.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08686/2559
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ19,250.00 บาท       19,250.00บาท ของผู้ใช้ 29/9/2559

6565 ชุด ADMISSION KIT 93,090.00 93,090.00 ตกลงราคา บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ 08105/2559
จ านวน 1000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 93,090.00 บาท 93,090.00 บาท ของผู้ใช้ 06/09/259

6566 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า 11,700.00 11,700.00 ตกลงราคา ร้าน พี. อาร์ ซัพพลาย ร้าน พี. อาร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 08137/2559
จ านวน 300 อัน ราคาท่ีเสนอ 11,700.00 บาท 11,700.00บาท ของผู้ใช้ 8/9/2559

6567 วัสดุงานบ้านงานครัว 32,270.80 32,270.80 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 08179/2559
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,270.80บาท 32,270.80บาท ของผู้ใช้ 9/9/2559

6568 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,642.50 13,642.50 ตกลงราคา บ.พี.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) ตามความต้องการ 08100/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,642.50บาท 13,642.50 บาท ของผู้ใช้ 6/9/2559
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6569 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,435.60 5,435.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08673/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,435.60บาท 5,435.60บาท ของผู้ใช้ 28/9/2559

6570 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,538.60 8,538.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08635/2559
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ8,538.60บาท 8,538.60บาท ของผู้ใช้ 27/9/2558

6571 LPG  ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05776/2559
 จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ57,664.74บาท 57,664.74บาท ของผู้ใช้ 8/6/2559

6572 LPG  ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07049/2559
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ57,664.74บาท 57,664.74บาท ของผู้ใช้ 26/7/2559

6573 ถ้วยน้ าด่ืมกระดาษปลายแหลม 10,978.20 10,978.20 ตกลงราคา บ.เอ็น พี.เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี.เค. มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 08386/2559
จ านวน 54,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 10,978.20 บาท 10,978.20 บาท ของผู้ใช้ 16/9/2559

6574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,621.10 13,621.10 ตกลงราคา หจก นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00062/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,621.10 บาท 13,621.10 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6575 ถุงพลาสติกมูลฝอยติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 08315/2559
จ านวน 15,000  กก. ราคาท่ีเสนอ 54,570.00 บาท 54,570.00 บาท ของผู้ใช้ 15/9/2559

6576 ผ้าอนามัยแซนนิต้า 23,040.00 23,040.00 ตกลงราคา บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล ตามความต้องการ 08264/2559
จ านวน 30 หีบ ราคาท่ีเสนอ 23,040.00 บาท 23,040.00 บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6577 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,673.00 12,673.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 ตามความต้องการ 08303/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,673.00 บาท 12,673.00 บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6578 น้ ามันเตาใสเกรด A (600) 437,202.00 437,202.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05553/2559
จ านวน 90,000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 437,202.00 บาท 437,202.00 บาท ของผู้ใช้ 31/5/2559

6579 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 8,988.00 8,988.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05955/2559
จ านวน 6 ใบ ราคาท่ีเสนอ 8,988.00 บาท 8,988.00 บาท ของผู้ใช้ 15/6/2559

6580 หลอด LED PAR38/24W 12,840.00 12,840.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00114/2560
จ านวน 24 หลอด ราคาท่ีเสนอ 12,684.40 บาท 12,684.40 บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559

6581 ผงซักฟอกโปร 150 กรัม 11,684.40 11,684.40 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 00053/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,684.40 บาท 11,684.40 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559
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6582 ถังดับเพลิงถังเขียว 16,264.00 16,264.00 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 07050/2559
จ านวน 1 ถัง ราคาท่ีเสนอ 16,264.00 บาท 16,264.00 บาท ของผู้ใช้ 26/7/2559

6583 ไม้กวาดทางมะพร้าว 3,852.00 3,852.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07854/2559
จ านวน 300 อัน ราคาท่ีเสนอ 3,852.00 บาท 3,852.00 บาท ของผู้ใช้ 24/8/2559

6584 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 08262/2559
จ านวน15,000 กก. ราคาท่ีเสนอ 56,175.00 บาท 56,175.00 บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6585 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,592.32 18,592.32 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08265/2559
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,592.32 บาท 18,592.32 บาท ของผู้ใช้ 14/9/2559

6586 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,451.76 10,451.76 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08107/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,454.76 บาท 10,454.76 บาท ของผู้ใช้ 6/9/2559

6587 วัสดุงานบ้านงานครัว 42,859.40 42,859.40 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08431/2559
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,859.40 บาท 41,859.40 บาท ของผู้ใช้ 20/9/2559

6588 น้ ายาดันฝุ่น ไม่มีกล่ิน 9,600.00 9,600.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 08535/2559
จ านวน 10 กล. ราคาท่ีเสนอ 9,600.00 บาท 9,600.00 บาท ของผู้ใช้ 23/9/2559

6589 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,250.20 21,250.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06665/2559
 จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,250.20 บาท 21,250.20 บาท ของผู้ใช้ 8/7/2559

6590 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,909.83 10,909.83 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00029/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,909.83 บาท 10,909.83. บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559

6591 วัสดุงานบ้านงานครัว 34,240.00 34,240.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 08145/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,240.00 บาท 34,240.00 บาท ของผู้ใช้ 8/9/2559

6592 ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 08354/2559
จ านวน 1000 กก. ราคาท่ีเสนอ 54,570.00 บาท 54,570.00บาท ของผู้ใช้ 16/9/2559

6593 ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 08354/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,570.00 บาท 54,570.00 บาท ของผู้ใช้ 16/9/2559

6594 น้ ามันเตาใสเกรด A (600) 446,832.00 446,832.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06996/2559
จ านวน 19,000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 446,832.00 บาท 446,832.00 บาท ของผู้ใช้ 25/7/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6595 น้ ามันเตาใสเกรด A (600) 446,832.00 446,832.00 กรณีพิเศษ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06548/2559
จ านวน 19,000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 446,832.00 บาท 446,832.00 บาท ของผู้ใช้ 4/7/2559

6596 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 20,287.20 20,287.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07689/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,287.20 บาท 20,287.20 บาท ของผู้ใช้ 17/8/2559

6597 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,797.60 1,797.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00204/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,797.60 บาท 1,797.60 บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

6598 ถุงขยะสีเทา 2,750.00 2,750.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 บ.กอบทองโพลีแพค. 2004 ตามความต้องการ 00018/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ 2,750.00 บาท 2,750.00 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559

6599 ถังขยะสแตนเลส แบบเท้าเหยียบ 16,773.60 16,773.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05469/2559
จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ 19,773.60 บาท 19,773.60 บาท ของผู้ใช้ 26/5/2559

6600 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 4,408.40 4,408.40 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07592/2559
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 4,408.40 บาท 4,408.40 บาท ของผู้ใช้ 15/8/2559

6601 น้ ายาฟรีออน 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00071/2560
จ านวน 2 ท่อ ราคาท่ีเสนอ 21,400.00 บาท 21,400.00 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6602 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,621.10 13,621.10 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00062/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,621.10 บาท 13,621.10 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6603 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 4,408.40 4,408.40 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07592/2559
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 4,408.40 บาท 4,408.40 บาท ของผู้ใช้ 15/8/2559

6604 ถังขยะสแตนเลส แบบเท้าเหยียบ 3,595.20 3,595.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05277/2559
จ านวน 1 ใบ ราคาท่ีเสนอ 3,595.20 บาท 3,595.20 บาท ของผู้ใช้ 17/5/2559

6605 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,095.00 9,095.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00049/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.00 บาท 9,095.00 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6606 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,821.00 1,821.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00034/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาเสนอ 1,821.00 บาท 1,821.00 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6607 รีโมทคอนโทรลไร้สาย 2,354.00 2,354.00 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00069/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 2,354.00 บาท 2,354.00 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6608 ตู้แขวนกุญแจไม้สีขาว 980.00 980.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 00339/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 980.00 บาท 980.00 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2559

6609 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,224.30 11,224.30 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00021/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,224.30 บาท 11,224.30 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559

6610 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,811.00 7,811.00 ตกลงราคา บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00149/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,145.80 บาท 7,145.80 บาท ของผู้ใช้ 7/10/2559

6611 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบเปิด-ปิด 3,145.80 3,145.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05139/2559
จ านวน 1 ใบ ราคาท่ีเสนอ 3,145.80 บาท 3,145.80 บาท ของผู้ใช้ 12/5/2559

6612 วัสดุงานบ้านงานครัว 44,298.00 44,298.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00210/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,274.20 บาท 3,274.20 บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

6613 ผ้าม่านห้องน้ าพลาสติก SPC-2 3,274.20 3,275.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00033/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 3,274.20 บาท 3,274.20 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6614 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,050.68 8,050.68 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00289/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,050.68 บาท 8,050.68 บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

6615 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 6,291.60 6,291.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05477/2559
จ านวน 3 ใบ ราคาท่ีเสนอ 6,291.60 บาท 6,291.60 บาท ของผู้ใช้ 26/5/2559

6616 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 5,150.00 5,150.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06365/2559
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 5,150.00 บาท 5,150.00 บาท ของผู้ใช้ 30/6/2559

6617 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,368.15 24,368.15 ตกลงราคา ดับบลิว .เค. กรุ๊ป ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 00291/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,368.15 บาท 24,368.15 บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

6618 ถ่านกระดุม CR 2032 1,712.00 1,712.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00398/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 1,712.00 บาท 1,712.00 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

6619 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,151.20 15,151.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 0014/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ15,151.20บาท       15,151.20 บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559

6620 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,749.50 13,349.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00134/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,749.50 บาท 13,749.50 บาท ของผู้ใช้ 7/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6621 วัสดุงานบ้านงานครัว 96,942.00 96,942.00 ตกลงราคา บ. พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00290/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,942.00 บาท 96,942.00 บาท ของผู้ใช้ 13/10/2559

6622 วัสดุงานบ้านงานครัว 38,000.00 ๓๘,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 00394/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ38,000.00 บาท 38,000.00 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

6623 กระติกน้ าร้อน 2.8 ลิตร 834.60 834.60 ตกลงราคา หจก.วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00517/2560
จ านวน 1  อัน ราคาท่ีเสนอ 834.60 บาท 834.60 บาท ของผู้ใช้ 27/10/2559

6624 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,796.74 30,796.74 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 00389/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,796.74 บาท 30,796.74 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

6625 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๘,๙๘๓.๐๙ 28,983.09 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 00432/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,983.09 บาท 28,983.09 บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

6626 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,102.37 23,102.37 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00410/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,102.37 บาท 23,102.37 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

6627 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,810.55 6,810.55 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00460/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,810.55 บาท 6,810.55 บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

6628 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,377.20 6,377.20 ตกลงราคา บ.ยูแอนด์ โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) บ.ยูแอนด์ โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) ตามความต้องการ 00228/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,377.20 บาท 6,377.20 บาท ของผู้ใช้ 11/10/2559

6629 วัสดุงานบ้านงานครัว 85,038.25 85,038.25 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00070/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,038.25 บาท 85,038.25 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6630 สายพานถุงผ้าเป้ือนขนาด 1" 3,841.30 3,841.30 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00452/2560
จ านวน 10 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 3,841.30 บาท 3,841.30 บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

6631 น้ ายาประสงค์ทีโพล์ 55,372.50 55,372.50 ตกลงราคา บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00500/2560
จ านวน 120 กล. ราคาท่ีเสนอ55,372.50 บาท 55,372.50 บาท ของผู้ใช้ 23/10/2559

6632 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,124.24 5,124.24 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00378/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,124.24 บาท 5,12.240 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

6633 ราวตากผ้าสแตนเลสแบบพับติดผนัง 3,081.60 3,081.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08738/2559
จ านวน 1อัน ราคาท่ีเสนอ 3,081.60 บาท 3,081.60 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6634 วัสดุงานบ้านงานครัว 25,551.60 25,551.60 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00512/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,551.60 บาท 25,551.60 บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559

6635 สเปรย์ปรับอากาศ glade 1,771.92 1,771.92 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00509/2560
จ านวน 6 กป. ราคาท่ีเสนอ 1,771.92 บาท 1,771.92 บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559

6636 ป้ายจุดรวมพล 1,027.20 1,027.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00753/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,027.20 บาท 1,027.20 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

6637 ตาช่ังแบบ ขนาด 3 กก. 663.40 663.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00643/2560
จ านวน 1  อัน ราคาท่ีเสนอ 663.40 บาท 663.40 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

6638 ไฟฉาย LED 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00592/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 บาท 1,605.00 บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

6639 ถุงขยะมีหูห้ิวสีขาว 27,820.00 27,820.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความต้องการ 00572/2560
จ านวน 100 กก. ราคาท่ีเสนอ 27,820.00 บาท 27,820.00 บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

6640 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,465.05 11,465.05 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00574/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,465.05 บาท 11,465.05 บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

6641 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,617.00 99,617.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 00569/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,617.00 บาท 99,617.00 บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

6642 LPG ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08109/2559
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ57,664.74 บาท 57,664.74 บาท ของผู้ใช้ 2/9/2559

6643 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่นพิเศษ 25,038.00 25,038.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) ตามความต้องการ 00513/2560
จ านวน 12 หลัง ราคาท่ีเสนอ 25,038.00 บาท 25,038.00 บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559

6644 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,340.00 12,340.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 00506/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,340.00 บาท 12,340.00 บาท ของผู้ใช้ 26/10/2559

6645 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,066.00 4,066.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00565/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,066.00 บาท 4,066.00 บาท ของผู้ใช้ 28/10/2559

6646 ผงซักฟอกโปร 450 กรัม 12,171.25 12,171.25 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 00725/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ 12,171.25 บาท 12,171.25 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6647 ท่ีวางของสแตนเลสแบบเข้ามุน 5,778.00 5,778.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00538/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 5,778.00 บาท 5,778.00 บาท ของผู้ใช้ 27/10/2559

6648 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00367/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 18/10/2559

6649 วัสดุงานบ้านงานครัว 22,256.00 22,256.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00524/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,256.00 บาท 22,256.00 บาท ของผู้ใช้ 27/10/2559

6650 สเปรย์ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00731/2560
จ านวน 400 กป. ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

6651 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,334.00 17,334.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00776/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,334.00 บาท 17,334.00 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

6652 ถ่านกระดุม 1,284.00 1,284.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00832/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 1,284.00 บาท 1,284.00 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6653 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,371.00 16,371.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00645/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,371.00 บาท 16,371.00 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

6654 วัสดุงานบ้านงานครัว 41,336.92 41,336.92 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00732/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,336.92 บาท 41,336.92 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

6655 วัสดุงานบ้านงานครัว 26,296.32 26,296.32 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00842/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,269.32 บาท 26,269.32 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6656 กล่องป้ายทางออก 49,648.00 49,648.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00418/2560
จ านวน 24 ชุด ราคาท่ีเสนอ 49,648.00 บาท 49,648.00 บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

6657 กล่องเคร่ืองมือ 599.20 599.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00421/2560
จ านวน 6 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 599.20 บาท 599.20 บาท ของผู้ใช้ 20/10/2559

6658 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,484.70 19,484.70 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00666/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,484.90 บาท 19,484.70 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

6659 ผ้าหนังเทียมเบอร์15033 8,988.00 8,988.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 00744/2560
จ านวน 1ม้วน ราคาท่ีเสนอ 8,988.00 บาท 8,988.00 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
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และรำคำท่ีเสนอ

6660 กระดาษส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 6,837.30 6,837.30 ตกลงราคา บ.ดีแบค (ประเทศไทย) บ.ดีแบค (ประเทศไทย) ตามความต้องการ 00830/2560
จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 6,837.30 บาท 6,837.30 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6661 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,554.20 7,554.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00750/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,554.20 บาท 7,554.20 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

6662 ถังขยะพลาสติกแบบเท้าเหยียบ 4,964.80 4,964.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00747/2560
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 4,964.80 บาท 4,964.80 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

6663 ผ้าใบปูโต๊ะ สีขาว 3,638.00 3,638.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00777/2560
จ านวน2 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 3,638.00 บาท 3,638.00 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

6664 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,435.65 17,435.65 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00849/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,435.65 บาท 17,435.65 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6665 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,465.10 23,465.10 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00796/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ23,465.10 บาท 23,465.10 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

6666 น้ ามันเตาใสเกรด A (600) 463,203.00 463,203.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07701/2559
จ านวน 90,000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 463,203.00 บาท  463,203.00 บาท ของผู้ใช้ 17/8/2559

6667 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,711.50 25,711.50 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00835/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,711.50 บาท 25,711.50 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

6668 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,553.35 17,553.35 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00763/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,553.35 บาท 17,553.35 บาท ของผู้ใช้ 04/11/259

6669 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,592.00 5,592.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 01091/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,592.00 บาท 5,592.00 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

6670 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00768/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

6671 หมอนฟองน้ าหุ้มหนัง 8,025.00 8,025.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00890/2560
12 ใบ1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,025.00 บาท 8,025.00 บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

6672 ท่ีคว่ าจานพลาสติก ชนิดมีฝาปิด 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00925/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.00 บาท 3,210.00 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6673 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,715.60 9,715.60 ตกลงราคา บ.พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) ตามความต้องการ 01034/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,715.60 บาท 9,715.60 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

6674 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,516.06 34,516.06 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 00928/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,516.06 บาท 34,516.06 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

6675 ถ่านกระดุม 428.00 428.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01057/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 428.00 บาท 428.00 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

6676 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,670.55 4,670.55 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00924/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,670.55 บาท 4,670.55 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

6677 ผ้าอนามัยแซนนิต้าแบบห่วง 23,040.00 23,040.00 ตกลงราคา บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล ตามความต้องการ 00758/2560
จ านวน 30 หีบ ราคาท่ีเสนอ 23,040.00 บาท 23,040.00 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

6678 ถุงมือพลาสติกไฮเดนใสใช้คร้ังเดียว 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 01048/2560
จ านวน 15,000 คู่ ราคาท่ีเสนอ 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

6679 วัสดุงานบ้านงานครัว 23,159.00 23,159.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 01041/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,175.00 บาท 23,175.00 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

6680 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความต้องการ 01028/2560
จ านวน 15,000 กก. ราคาท่ีเสนอ 56,175.00 บาท 56,175.00 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

6681 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,622.00 18,622.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 01135/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,622.00 บาท 18,622.00 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6682 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,724.00 99,724.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 00987/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,724.00 บาท 99,724.00 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

6683 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,550.20 10,550.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00979/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,550.20 บาท 10,550.20 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

6684 กล่องพลาสติกฝาปิดล็อค 2,514.50 2,514.50 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01170/2560
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 2,514.50 บาท 2,514.50 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

6685 น้ ายาประสงค์ทีโพล์ 55,372.50 55,370.50 ตกลงราคา บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01149/2560
จ านวน 120 กล. ราคาท่ีเสนอ 55,372.50 บาท 55,372.50 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6686 วัสดุงานบ้านงานครัว 43,392.78 43,392.28 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01110/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,392.78 บาท 43,392.78 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6687 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,984.80 20,984.50 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01182/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,500.00 บาท 20,500.00 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

6688 แผ่นพลาสติกไฮเดนใส 15 น้ิว 22,500.00 22,500.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 01132/2560
จ านวน 150 กก. ราคาท่ีเสนอ22,500.00 บาท 22,500.00 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6689 วัสดุงานบ้านงานครัว 25,343.84 25,343.84 ตกลงราคา ร้าน เจริญพาณิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01176/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,343.84 บาท 25,343.84 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

6690 ท่ีแขวนสแสตเลส 2,889.00 2,889.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01198/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท 2,889.00 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

6691 พรมเช็ดเท้ากันล่ืน 6,400.00 6,400.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 00949/2560
จ านวน 1 ม้วน ราคาท่ีเสนอ6,400.00 บาท       6,400.00 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

6692 น้ ามันเตาใสเกรด A (600) 469,944.00 469,944.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08110/2559
จ านวน 19,000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ๔๖๙,๙๔๔.๐๐บาท     469,944.00 บาท ของผู้ใช้ 6/9/2559

6693 ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 01059/2560
จ านวน 1500 กก. ราคาท่ีเสนอ 54,570.00 บาท 54,570.00 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6694 หมอนฟองน้ าหุ้มผ้าสายสอง 29,425.00 ๒๙,๔๒๕.๐๐ ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) ตามความต้องการ 01058/2560
จ านวน 100 ใบ ราคาท่ีเสนอ 29,425.00 บาท 29,425.00 บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

6695 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่นพิเศษ 18,618.00 18,618.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) ตามความต้องการ 00953/2560
จ านวน 18 หลัง ราคาท่ีเสนอ 18,618.00 บาท 18,618.00 บาท ของผู้ใช้ 11/11/259

6696 กระเป๋าเดินทาง 22,791.00 22,791.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01284/2560
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ 22,791.00 บาท 22,791.00 บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

6697 วัสดุงานบ้านงานครัว ๖๐,๘๔๐.๒๐ 60,840.20 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 01156/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,840.20 บาท 60,840.20 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

6698 ถ้วยข้าวขนาด 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บ.รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด บ.รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด ตามความต้องการ 00996/2560
จ านวน 12 ชุด ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6699 กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ 98,600.50 98,600.50 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 01146/2560
จ านวน 190 หีบ ราคาท่ีเสนอ 98,600.50 บาท 98,600.50 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6700 ผ้าห่มถูพ้ืน จ านวน 2 รายการ 16,185.20 16,185.20 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 01228/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ 16,185.20 บาท 16,185.20 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

6701 ถ้วยน้ าด่ืมกระดาษปลายแหลม 10,978.20 10,978.20 ตกลงราคา บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 01400/2560
จ านวน 54,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 10,978.20 บาท 10,978.20 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6702 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,116.68 12,116.68 ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01631/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,116.68 บาท 12,116.68 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

6703 ถ่านกระดุม 428.00 428.00 ตกลงราคา หจก.วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01185/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 428.00 บาท 428.00 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

6704 ผงซักฟอกโปร 450 กรัม 12,171.25 12,171.25 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 01398/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ 12,171.25 บาท 12,171.25 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6705 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 01340/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.00 บาท 99,510.00 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6706 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,169.45 8,169.45 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01150/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,169.45 บาท 8,169.45 บาท ของผู้ใช้ 17/11/2559

6707 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,843.55 8,843.55 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01286/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,843.55 บาท 8,843.55 บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

6708 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,990.94 1,990.94 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01677/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,990.94 บาท 1,990.94 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

6709 กระติกน้ าร้อน 738.30 738.30 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01678/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 738.30 บาท 738.30 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

6710 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,918.00 7,918.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01602/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,918.00 บาท 7,918.00 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

6711 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 01393/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6712 สายพานถุงผ้าเป้ือนขนาด 1" 7,682.60 7,682.60 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01551/2560
จ านวน 10 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 7,682.60 บาท 7,682.60 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

6713 ถังน้ าเอนกประสงค์ 9,416.00 9,416.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00822/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 9,416.00 บาท 9,416.00 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

6714 LPG ก๊าซหุงต้ม 961.07 961.07 ตกลงราคา บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) ตามความต้องการ 00720/2560
จ านวน 1 ถัง ราคาท่ีเสนอ 961.07 บาท 961.07 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

6715 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,696.00 13,696.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01524/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,696.00 บาท 13,696.00 บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

6716 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,866.36 4,866.36 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01647/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,866.36 บาท 4,866.36 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

6717 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,057.44 4,057.44 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01399/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,057.44 บาท 4,057.44 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6718 LPG ก๊าซหุงต้ม 57,664.75 57,664.75 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) ตามความต้องการ 00026/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 57,664.75 บาท 57,664.75 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2559

6719 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,322.85 16,322.85 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01341/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,322.85 บาท 16,322.85 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6720 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,535.05 12,535.05 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01634/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,535.05 บาท 12,535.05 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

6721 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,951.68 1,951.68 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01751/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,951.68 บาท 1,951.68 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

6722 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,283.60 12,283.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01598/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,283.60 บาท 12,283060 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

6723 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,219.90 25,219.90 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01509/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,219.90 บาท 25,219.90 บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

6724 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,642.50 13,642.50 ตกลงราคา บ.พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี.เอส.กรุ๊ป(ประเทศไทย) ตามความต้องการ 01685/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,642.50 บาท 13,642.50 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6725 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,587.60 28,587.60 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 01397/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,587.60 บาท 28,587.60 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6726 กล่องตู้พลาสติก 4 ล้ินชัก 898.80 898.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01527/2560
จ านวน 1 ตู้ ราคาท่ีเสนอ 898.80 บาท 8898.80 บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

6727 LPG ก๊าซหุงต้ม 2,883.23 2,883.23 ตกลงราคา บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) ตามความต้องการ 01358/2560
จ านวน 1 ถัง ราคาท่ีเสนอ 2,883.23 บาท 2,883.23 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6728 น้ ามันดีเซลล์ 561.75 561.75 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 01588/2560
จ านวน 15 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 561.75 บาท 561.75 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

6729 ตาข่ายคลุมรถเข็นยา 3,477.70 3,477.70 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01687/2560
จ านวน 1ม้วน ราคาท่ีเสนอ 3,477.70 บาท 3,477.70 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

6730 ถ่านกระดุม CR2032 856.00 856.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01953/2560
จ านวน 5 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 856.00 บาท 856.00 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

6731 ถ่านอัลคาไลย์ ขนาด 2 A 16,692.00 16,692.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01942/2560
จ านวน 250 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 16,692.00 บาท 16,692.00 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

6732 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,120.00 17,120.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01891/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,120.00 บาท 17,120.00 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6733 วัสดุงานบ้านงานครัว 42,349.12 42,349.12 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 01843/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,349.12 บาท 42,349.12 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

6734 โคมถนน LED SOLACE80 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01851/2560
จ านวน 1 โคม ราคาท่ีเสนอ 19,260.00 บาท 19,260.00 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

6735 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,330.00 20,330.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01936/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,330.00 บาท 20,330.00 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6736 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,513.65 12,513.65 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01836/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,513.65 บาท 12,513.65 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

6737 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,679.10 23,679.10 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 01746/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,679.10 บาท 23,679.10 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6738 ถาดฟอยส์เบอร์ 3319 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01235/2560
จ านวน 200 ใบ ราคาท่ีเสนอ 6,420.00 บาท 6,420.00 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

6739 ชุดโต๊ะหินขัด พร้อมเก้าอ้ี 4,922.00 4,922.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01500/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 4,922.00 บาท 4,922.00 บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

6740 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,066.00 ๔,๖๐๐.๐๐ ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01822/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,600.00 บาท 4,600.00 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

6741 สเปรย์ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ. อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ. อี. เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01906/2560
จ านวน 400 กป. ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6742 ชุด ADMISSION KIT 93,090.00 93,090.00 ตกลงราคา บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ 01394/2560
จ านวน 1,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 93,090.00 บาท 93,090.00 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6743 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘,๙๘๘.๐๐ 8,988.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01957/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,988.00 บาท 8,988.00 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

6744 วัสดุงานบ้านงานครัว 68,480.00 68,480.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 01686/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,480.00 บาท 68,480.00 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

6745 วัสดุงานบ้านงานครัว 38,000.00 38,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 01950/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,000.00 บาท 38,000.00 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

6746 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 0199/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

6747 พลาสติกเอนกประสงค์ 8,988.00 8,988.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02210/2560
จ านวน 100 ซอง ราคาท่ีเสนอ 8,988.00 บาท 8,988.00 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

6748 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,318.85 19,318.85 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 01968/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,318.85 บาท 19,318.85 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2559

6749 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,271.94 17,271.94 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02111/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,271.94 บาท 17,271.94 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

6750 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 41,749.26 41,749.26 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 02075/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,749.26 บาท 41,749.26 บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559
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และรำคำท่ีเสนอ

6751 ท่ีคว่ าจานพลาสติก ชนิดมีฝาปิด 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02187/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 3,210.00 บาท 3,210.00 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

6752 LPG ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท.  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00784/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 57,664.74 บาท 57,664.74 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

6753 LPG ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท.  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00392/2560
จ านวน 60 ชถัง ราคาท่ีเสนอ 57,664.74 บาท 57,664.74 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2559

6754 LPG ก๊าซหุงต้ม 1,922.16 1,922.16 ตกลงราคา บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท.  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01352/2560
จ านวน 1ถัง ราคาท่ีเสนอ 1,922.16 บาท 1,922.16 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

6755 หัวแร้งปืน HAKKO  981 802.50 802.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02339/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 802.50 บาท 802.50 บาท ของผู้ใช้ 6/1/2560

6756 เคร่ืองช่ังสองแขนเหล็ก 3,638.00 3,638.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02389/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 3,638.00 บาท 3,688.00 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6757 ถ่านกระดุม CR2032 1,284.00 1,284.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02049/2560
จ านวน 5 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 1,284.00 บาท 1,284.00 บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

6758 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า 11,700.00 11,700.00 ตกลงราคา ร้าน พี. อาร์ ซัพพลาย ร้าน พี.อาร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 02134/2560
จ านวน 300 อัน ราคาท่ีเสนอ 11,700.00 บาท 11,700.00 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

6759 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 62,659.20 62,659.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02167/2560
จ านวน 4  รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,659.20 บาท 62,659.20 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

6760 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 38,220.40 38,220.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02283/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,220.40 บาท 38,220.40 บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6761 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,642.20 44,642.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02169/2560
จ านวน 4  รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,642.20 บาท 44,642.20 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

6762 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,022.40 13,022.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02103/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,022.40 บาท 13,022.40 บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

6763 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,213.20 22,213.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02102/2560
จ านวน 4  รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,213.20 บาท 22,213.20 บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6764 ถ่านใส่กร่ิง ALARM 786.45 786.45 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02211/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 786.45 บาท 786.45 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

6765 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,301.90 17,301.90 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02246/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,301.90 บาท 17,301.90 บาท ของผู้ใช้ 30/12/259

6766 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,877.00 11,877.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02248/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,877.00 บาท 11,877.00 บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6767 สายล าโพง 100 เมตร 115,500.00 115,500.00 ตกลงราคา บ.สเปคเทค จ ากัด บ.สเปคเทค จ ากัด ตามความต้องการ 68/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 115,500.00 บาท 115,500.00 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6768 LPG ก๊าซหุงต้ม 57,664.74 57,664.74 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท.  จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01525/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 57,664.74บาท 57,664.74 บาท ของผู้ใช้ 02/12/259

6769 วัสดุงานบ้านงานครัว 76,505.00 76,505.00 ตกลงราคา บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 01909/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,505.00 บาท 76,505.00 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6770 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 01777/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.00 บาท 98,440.00 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

6771 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,825.80 28,825.80 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิข ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 02179/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,825.80 บาท 28,825.80 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

6772 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,504.64 11,504.64 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิข ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 02284/2560
จ านวน 4  รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,504.64 บาท 11,504.64 บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6773 ไฟฉาย LED ชาร์ทไฟฟ้า 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02451/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 บาท 1,605.00 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6774 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,338.40 3,338.40 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิข ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 02347/2560
จ านวน 4  รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,338.40 บาท 3,338.40 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6775 ผงซักฟอก 450 กรัม 12,171.25 12,171.25 ตกลงราคา บ. สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 02613/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ 12,171.25 บาท 12,171.25 บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6776 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,055.00 37,055.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01663/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,055.00 บาท 37,055.00 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559
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6777 เส้ือพลาสติกกันเป้ือน ชนิดใช้คร้ังเดียว 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 01999/2560
จ านวน 15,๐๐๐ ตัว ราคาท่ีเสนอ 80,000.00 บาท 80,000.00 บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

6778 น้ ายาท าประสงค์ ทีโพล 55,372.50 55,372.50 ตกลงราคา บ. เซอร้วูด เคมิคอล จ ากัด บ.เซอร์วูด เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02614/2560
จ านวน 120 กล. ราคาท่ีเสนอ 55,372.50 บาท 55,372.50 บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6779 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,642.56 6,642.52 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02305/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,642.52 บาท 6,642.52 บาท ของผู้ใช้ 5/1/2560

6780 กระดาษช าระม้วนใหญ่ 98,600.50 98,600.50 ตกลงราคา บ. วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 02525/2560
จ านวน 120 หีบ ราคาท่ีเสนอ 98,600.50 บาท 98,600.50 บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

6781 คูเลอร์ สแตนเลส ตราม้าลาย 3,038.80 3,038.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02454/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 3,308.80 บาท 3,308.80 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6782 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,715.60 9,715.60 ตกลงราคา บ.พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) ตามความต้องการ 02400/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,715.60 บาท 9,715.60 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6783 ป่ินโตสแตนเลส 5 ช้ัน 1,968.80 1,968.80 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02393/2560
จ านวน 1 เถา ราคาท่ีเสนอ 1,968.80 บาท 1,968.80 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6784 เข็มจักรอุตสาหกรรม เบอร์ 16 231.12 231.12 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิข ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 02353/2560
จ านวน 12 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 231.12 บาท 231.12 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6785 พลาสติกสีขาวชนิดใส 6,371.85 6,371.85 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิข ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 02260/2560
จ านวน 1 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 6,371.85 บาท 6,371.85 บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

6786 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,621.60 26,621.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02307/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,621.60 บาท 26,621.60 บาท ของผู้ใช้ 5/1/2560

6787 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,981.57 27,981.57 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 02464/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,981.57 บาท 27,981.57 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6788 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,148.50 9,148.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02474/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,148.50 บาท 9,148.50 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6789 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,881.77 43,881.77 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02402/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,881.77 บาท 43,881.77 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6790 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,803.00 13,803.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02337/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,803.00 บาท 13,803.00 บาท ของผู้ใช้ 6/1/2560

6791 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,100.00 21,100.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 02486/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,100.00 บาท 21,100.00 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6792 รองเท้า รุ่น SK-9891 8,560.00 8,560.00 ตกลงราคา บ.รีเจนท์สตรีท จ ากัด บ.รีเจนท์สตรีท  จ ากัด ตามความต้องการ 01725/2560
จ านวน 69 คู่ ราคาท่ีเสนอ 8,560.00 บาท 8,560.00 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2559

6793 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 02621/2560
จ านวน 1500กกง ราคาท่ีเสนอ 56,175.00 บาท 56,175.00 บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

6794 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 02450/2560
จ านวน 150หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6795 ถังขยะพลาสติก 1,797.60 1,797.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02338/2560
 จ านวน 1 ใบ ราคาท่ีเสนอ 1,797.60 บาท 1,797.60 บาท ของผู้ใช้ 6/1/2560

6796 ท่ีนอนฟองน้ าเน้ือละเอียด 6,099.00 6,099.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) ตามความต้องการ 02387/2560
จ านวน 3 หลัง ราคาท่ีเสนอ 6,099.00 บาท 6,099.00 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6797 ถุงอาหารเหลว/อาหารเสริม 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา ร้าน เจ.เอส ซัพพลาย ร้าน เจ. เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 02398/2560
จ านวน 14,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 37,500.00 บาท 37,500.00 บาท ของผู้ใช้ 10/1/2560

6798 ปืนยิงแก๊ส 1,123.50 1,123.50 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิข ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 02459/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,123.50 บาท 1,123.50 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6799 แผ่นพลาสติกไฮเดนใส 22,500.00 22,500.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 02631/2560
จ านวน 300 กก. ราคาท่ีเสนอ 22,500.00 บาท 22,500.00 บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

6800 ถ่านชาร์ท 1,412.40 1,412.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02609/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 1,412.40 บาท 1,412.40 บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6801 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,088.30 6,088.30 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02756/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,088.30 บาท 6,088.30 บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

6802 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,200.00 32,200.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02878/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ32,200.00 บาท 32,200.00 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6803 หลอดไฟตะเกรียบ 5,778.00 5,778.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02616/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 5,778.00 บาท 5,778.00 บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6804 โคมไฟต้ังโต๊ะท างาน 1,219.80 1,219.80 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02676/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,219.80 บาท 1,219.80 บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

6805 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,591.93 10,591.93 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02725/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,591.93 บาท 10,591.93 บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

6806 วัสดุงานบ้านงานครัว 83,995.00 83,995.00 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02540/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,995.00 บาท 98,995.00 บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

6807 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,279.50 ๘๙,๒๗๙.๕๐ ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 02635/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ98,279.50 บาท 98,279.50 บาท ของผู้ใช้ 17/1/2560

6808 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,161.30 14,161.30 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02814/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,161.30 บาท 14,161.30 บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

6809 ถ่านกระดุม 1,284.00 1,284.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02049/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 1,284.00 บาท 1,284.00 บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

6810 ถุงขยะมีหูห้ิวสีขาว ๒๗,๘๒๐.๐๐ 27,820.00 ตกลงราคา บ.แบล๊ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล๊ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 02681/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ 27,820.00 บาท 27,820.00 บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

6811 ถุงมือพลาสติกไฮเดนใส 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 02876/2560
จ านวน  1500 กก. ราคาท่ีเสนอ 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

6812 ตะกร้าพลาสติก 487.92 487.92 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02746/2560
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 487.92 บาท 487.92 บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

6813 เกลือเม็ดอย่างดี 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 02997/2560
จ านวน 25กก. ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 บาท 1,605.00 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

6814 กล่องป้ายทางหนีไฟ 4,964.80 4,964.80 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02611/2560
จ านวน 3 ชุด ราคาท่ีเสนอ 4,964.80 บาท 4,964.80 บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

6815 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 5,906.40 5,906.40 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00450/2560
15"x18" จ านวน 6 ใบ ราคาท่ีเสนอ 5,906.40 บาท 5,906.40 บาท ของผู้ใช้ 21/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6816 เปิด-ปิดได้ 6,291.60 6,291.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00541/2560
10"x11"  จ านวน 5ใบ ราคาท่ีเสนอ 6,291.60 บาท 6,291.60 บาท ของผู้ใช้ 21/10/2559

6817 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 กรณีพิเศษ บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 03145/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6818 กระดาษส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 6,837.30 6,837.30 ตกลงราคา บ.ดีแบค (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีแบค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03160/2560
จ านวน2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 6,837.30 บาท 6,837.30 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6819 ผ้าอนามัยแซนนิต้าแบบห่วง 23,040.00 23,040.00 ตกลงราคา บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล ตามความต้องการ 02882/2560
 จ านวน30 หีบ ราคาท่ีเสนอ 23,040.00 บาท 23,040.00 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

6820 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 44,940.00 44,940.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00037/2560
  จ านวน 18 ใบ ราคาท่ีเสนอ 44,940.00 บาท 44,940.00 บาท ของผู้ใช้ 5/10/2559

6821 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 7,243.90 7,243.90 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00778/2560
 จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 7,243.90 บาท 7,243.90 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

6822 แก้วน้ าพลาสติกพร้อมฝา 15,408.00 15,408.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02728/2560
จ านวน 1200 ใบ ราคาท่ีเสนอ 15,408.00 บาท 15,408.00 บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

6823 ถ่านใสกร่ิง  786.45 786.45 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02211/2560
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ 786.45 บาท 786.45 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

6824 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,679.56 5,679.56 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03003/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,679.56 บาท 5,679.56 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

6825 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,017.40 3,017.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03127/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,017.40 บาท 3,017.40 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

6826 วัสดุงานบ้านงานครัว 49,939.50 49,939.50 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 02750/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,939.50 บาท 49,939.50 บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

6827 ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล๊ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล๊ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 02875/2560
จ านวน1000 กก ราคาท่ีเสนอ 54,570.00 บาท 54,570.00 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

6828 ไฟฉาย LED ชาร์ทไฟฟ้าได้ 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02451/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 บาท 1,605.00 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6829 หัวแร้งปืน HAKKO #981 802.50 802.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02339/2560
จ านวน 1อัน ราคาท่ีเสนอ 802.50 บาท 802.50 บาท ของผู้ใช้ 6/1/2560

6830 ผ้าม่านห้องน้ าพลาสติก 6,216.70 6,216.70 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03238/2560
จ านวน 12 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 6,216.70 บาท 6,216.70 บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

6831 กล่องป้ายทางหนีไฟ 9 ชุด 22,341.60 22,341.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03116/2560
จ านวน 24 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,341.60 บาท 22,341.60 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

6832 กล่องป้ายทางหนีไฟ 4 ชุด 9,929.60 9,929.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02880/2560
จ านวน 12 ชุด ราคาท่ีเสนอ 9,929.60 บาท 9,929.60 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

6833 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,842.70 18,842.70 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03136/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,842.70 บาท 18,842.70 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

6834 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,766.00 14,766.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03028/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ14,766.00 บาท 14,766.00 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

6835 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,667.45 9,667.45 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03143/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,667.45บาท 9,667.45 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

6836 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,036.80 58,036.80 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 03190/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,036.80 บาท 58,036.80 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6837 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,521.87 16,521.87 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว. เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 03199/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,521.87บาท 16,521.87 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6838 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,468.60 7,468.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03330/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,468.60 บาท 7,468.60 บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

6839 หัวเช้ือน้ ายาเคร่ืองฟอก 15,225.00 15,225.00 ตกลงราคา ร้านโรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 03334/2560
จ านวน 2 กล. ราคาท่ีเสนอ 15,225.00บาท 15,225.00 บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

6840 ถุงหูห้ิวสีขาว 6x14 น้ิว 4,173.00 4,173.00 ตกลงราคา บ.แบล๊ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล๊ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 02998/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ 4,173.00 บาท 4,173.00 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

6841 ช้อนพลาสติกคนกาแฟ 856.00 856.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03114/2560
จ านวน 200 อัน ราคาท่ีเสนอ 856.00 บาท 856.00 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6842 กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ 98,600.50 98,600.50 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 03218/2560
จ านวน 190 หีบ ราคาท่ีเสนอ 89,600.50 บาท 98,600.50 บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

6843 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 6,741.00 6,741.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00644/2560
 จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 6,741.00 บาท 6,741.00 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

6844 กล่องป้ายทางหนีไฟ 9,929.60 9,929.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03179/2560
จ านวน 8 ชุด ราคาท่ีเสนอ 9,929.60 บาท 9,929.60 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6845 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 3,595.20 3,595.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02452/2560
 จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 3,595.20 บาท 3,595.20 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6846 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,892.04 4,892.04 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 03169/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,892.68 บาท 4,892.68 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6847 วัสดุงานบ้านงานครัว 36,472.68 36,472.68 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 03019/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,472.68 บาท 36,472.68 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

6848 วัสดุงานบ้านงานครัว 47,162.24 47,162.24 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 03164/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,162.24 บาท 47,162.24 บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560

6849 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,208.42 9,208.42 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03344/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,208.42 บาท 9,208.42 บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

6850 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,963.60 37,963.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03248/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,963.60 บาท 37,963.60 บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

6851 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,238.20 30,238.20 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 01899/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,238.20 บาท 30,963.60 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6852 ไฟฉาย LED ชาร์ทไฟฟ้าได้ 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03338/2560
จ านวน 1ชุด ราคาท่ีเสนอ 1,605.00 บาท 1,605.00 บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

6853 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 14,188.20 14,188.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00977/2560
จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ 14,188.20 บาท 14,188.20 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2560

6854 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,751.50 26,751.50 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03513/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,751.50 บาท 26,751.50 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6855 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,395.39 6,395.39 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03329/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,395.39 บาท 6,395.39 บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

6856 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 20,062.50 20,062.50 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00164/2560
 จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ 20,062.50 บาท 20,062.50บาท ของผู้ใช้ 10/10/2559

6857 ท่ีเช็คไฟฟ้า 1,819.00 1,819.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03499/2560
จ านวน 1อัน ราคาท่ีเสนอ 1,819.00 บาท 1,819.00 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6858 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,650.50 7,650.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03471/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,650.50 บาท 7,650.50 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6859 สเปรย์ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ.อี. เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03563/2560
จ านวน 400 กป. ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6860 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,642.50 13,642.50 ตกลงราคา บ.พี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) ตามความต้องการ 03561/2560
 จ านวน 2รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,642.50 บาท 13,642.50 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6861 ก๊าซหุงต้ม 57,664.75 57,664.75 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01911/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 57,664.75 บาท 57,664.75 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

6862 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,171.14 7,171.14 ตกลงราคา หจก นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03482/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,171.14 บาท 7,171.14 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6863 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 2,953.20 2,953.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03438/2560
จ านวน 1 ใบ ราคาท่ีเสนอ 2,953.20 บาท 2,953.20 บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

6864 ช้ันวางเท้า 856.00 856.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02738/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 856.00 บาท 856.00 บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

6865 ถ่านชาร์ทได้โทรศัพท์ 513.60 513.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03553/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีสนอ 513.60 บาท 513.60 บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

6866 น้ ายาฟรีออน F-22 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03492/2560
จ านวน 20 ท่อ ราคาท่ีเสนอ 21,400.00 บาท 21,400.00 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6867 ห้ินพระไม้สัก 2,182.80 2,182.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02999/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 2,182.80 บาท 2,182.80 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6868 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,172.50 98,172.50 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 03518/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,172.50 บาท 95,172.50 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560

6869 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,430.70 6,430.70 ตกลงราคา บ.ยูแอนด์วี โฮสด้ิง จ ากัด บ.ยูแอนด์วี โฮสด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 03010/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,430.70 บาท 6,430.70 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

6870 ตะหลิวสแตนเลสด้ามไม้ 99,981.00 99,981.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปฐมลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปฐมลักษณ์ ตามความต้องการ 02223/2560
จ านวน25อัน ราคาท่ีเสนอ 99,981.00บาท 99,981.00 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

6871 วัสดุงานบ้านงานครัว 60,990.00 ๖๐,๙๙๐.๐๐ ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 03564/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,990.00 บาท 60,990.00 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6872 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 03702/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท 96,000.00บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

6873 ถังขยะสแตนเลส 7,190.40 7,190.40 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01411/2560
จ านวน 2 ถัง ราคาท่ีเสนอ 7,190.40 บาท 7,190.40 บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

6874 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๘,๐๙๒.๐๐ 38,092.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 03701/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,579.60 บาท 6,579.60 บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

6875 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,579.60 6,579.60 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 03606/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,579.60 บาท 6,579.60 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6876 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,275.40 18,275.40 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 02501/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,275.40 บาท 18,275.40 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

6877 กล่องใส่อุปกรณ์ 5,136.00 5,136.00 ตกลงราคา หจก. วาย จี เทรดด้ิง หจก. วาย จี เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01554/2560
จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ 5,136.00 บาท 5,136.00 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

6878 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,721.40 10,721.40 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจกซ นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03529/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,721.40 บาท 10,721.40 บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

6879 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,329.50 7,329.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03723/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,329.50 บาท 7,329.50 บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

6880 ห้ิงพระไม้สัก 2,182.80 2,182.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03452/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 2,182.80 บาท 2,182.80 บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6881 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,238.10 6,238.10 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03821/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,238.10 บาท 6,238.10 บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

6882 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,622.40 4,622.40 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03718/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,622.40 บาท 4,622.40 บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

6883 วัสดุงานบ้านงานครัว 45,475.00 45,475.00 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02815/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,475.00 บาท 54,475.00 บาท ของผู้ใช้ 20/1/2560

6884 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,020.76 39,020.76 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 03725/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,020.76 บาท 39,020.76 บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

6885 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่นพิเศษ 5,992.00 5,992.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) จ ากัด ตามความต้องการ 03910/2560
จ านวน 6 หลัง ราคาท่ีเสนอ 5,992.00 บาท 5,992.00บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

6886 กระดาษม้วนเทนเดอ์ แพ็ค 24 34,668.00 34,668.00 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 03898/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ 34,668.00 บาท 34,668.00 บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

6887 ผงซักฟอกโปร 450 กรัม 12,171.25 12,171.25 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 03901/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ 12,171.25 บาท 12,171.25บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

6888 วัสดุงานบ้านงานครัว 26,370.00 26,370.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 03880/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,370.00 บาท 26,370.00 บาท ของผู้ใช้ 24/2/2560

6889 ถ้วยน้ าด่ืมกระดาษปลายแหลม 10,978.20 10,978.20 ตกลงราคา บ.เอ็น พี.เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี. เค มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 03837/2560
จ านวน 54,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 10,978.20 บาท 10,978.20 บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

6890 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง  36x36 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 03829/2560
จ านวน 1500 กก. ราคาท่ีเสนอ 54,570.00 บาท 54,570.00 บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

6891 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 04050/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6892 หมอนหมุนฟองน้ าหุ้มผ้าสีชมพู 29,425.00 29,425.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) จ ากัด ตามความต้องการ 03559/2560
100 ใบ1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,425.00 บาท 29,425.00 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6893 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,473.60 30,473.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ตามความต้องการ 04118/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,473.60 บาท 30,473.60 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6894 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,275.10 5,275.10 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03781/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,275.10 บาท 5,275.10 บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

6895 ชุด ADMISSION KIT 93,090.00 93,090.00 ตกลงราคา บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ 03801/2560
จ านวน 1000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 93,090.00 บาท 93,ฐ090.00 บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

6896 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,012.00 98,012.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ. พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 03846/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,012.00 บาท 89,012.00 บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

6897 ถุงพลาสติกพีพีร้อนใส 15,200.00 15,200.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 03534/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ 15,200.00 บาท 15,200.00 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6898 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,004.00 5,004.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 04098/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,004.00 บาท 5,004.00บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6899 น้ ายาเอนกประสงค์ทีโพล์ 55,372.50 55,372.50 ตกลงราคา บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03816/2560
จ านวน 120 กล. ราคาท่ีเสนอ 55,372.50 บาท 55,372.50 บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

6900 ถ่านกระดุม CR2032 428.00 428.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04134/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 828.00 บาท 828.00 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6901 ถ่านกระดุม 856.00 856.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04069/2560
จ านวน 3 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 856.00 บาท 856.00 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6902 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,180.88 12,180.88 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 04083/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,180.88 บาท 12,180.88บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6903 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,641.60 11,641.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04146/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,641.60 บาท 11,641.60 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6904 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,665.20 4,665.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04197/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,665.20 บาท 4,665.20 บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

6905 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,191.80 22,191.80 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04081/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,191.80 บาท 22,191.80 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6906 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,121.75 9,121.75 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04189/2560
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,121.75 บาท 9,121.75 บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6907 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 04101/2560
จ านวน 1500 กก. ราคาท่ีเสนอ 56,175.00 บาท 56,175.00บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6908 ถ่านธรรมดาก้อนเล็กจ้ิว 3,210.00 3,210.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04133/2560
จ านวน 100 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 3,210.00 บาท 3,210.00 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6909 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,295.60 3,295.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04052/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,295.60 บาท 3,295.60 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6910 เกลือป่น 2,140.00 2,140.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04053/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ 2,140.00 บาท 2,140.00 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6911 กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ 98,600.50 98,600.50 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 03828/2560
จ านวน 190 หีบ ราคาท่ีเสนอ 89,600.50 บาท 89,600.50 บาท ของผู้ใช้ 23/2/2560

6912 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,242.96 7,242.96 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 04279/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,242.96 บาท 7,242.96 บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6913 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,348.70 14,348.70 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03949/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,348.70 บาท 14,348.70 บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

6914 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,354.56 8,354.56 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04132/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,354.56 บาท 8,354.56 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6915 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 51,681.00 81,681.00 ตกลงราคา หจก.วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04378/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,681.00บาท 51,681.00 บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

6916 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่นพิเศษ 25,038.00 25,038.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท (1407) จ ากัด ตามความต้องการ 04155/2560
จ านวน 12 หลัง ราคาท่ีเสนอ 15,038.00 บาท 15,038.00 บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

6917 วัสดุงานบ้านงานครัว 14,445.00 14,445.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 03951/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,445.00 บาท 14,445.00 บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

6918 วัสดุงานบ้านงานครัว 68,480.00 68,480.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 04157/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,480.00 บาท 68,480.00 บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

6919 ถ่านกระดุม 1,284.00 1,284.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04389/2560
จ านวน 10 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 1,284.00 บาท 1,284.00 บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6920 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,527.90 8,527.90 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04292/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,527.90 บาท 8,527.90 บาท ของผู้ใช้ 5/3/2560

6921 เส้ือพลาสติกกันเป้ือน 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 03565/2560
จ านวน 1500 ตัว ราคาท่ีเสนอ 80,000.00 บาท 80,000.00 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6922 วัสดุงานบ้านงานครัว 32,613.60 32,613.60 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 03590/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,613.60 บาท 32,613.60 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

6923 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,400.00 30,400.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 04227/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,400.00 บาท 30,400.00 บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560

6924 วัสดุงานบ้านงานครัว 34,636.72 34,636.72 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04051/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,636.72 บาท 34,636.72 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6925 สเปรย์ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04477/2560
จ านวน 400 กป. ราคาท่ีเสนอ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6926 มัลติเมเตอร์ ซันวา 1,883.20 1,883.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04784/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 1,883.20 บาท 1,883.20 บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

6927 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,425.34 39,425.34 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04582/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,425.34 บาท 39,425.34 บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

6928 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,676.80 6,676.80 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 03000/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,676.80 บาท 6,673.80 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

6929 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,916.20 3,916.20 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04150/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,916.20 บาท 3,916.20 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6930 ปืนยิงแก๊ส 1,123.50 1,123.50 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04084/2560
จ านวน 12 อัน ราคาท่ีเสนอ 1,123.50 บาท 1,123.50 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6931 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,515.80 12,515.80 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 04657/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,515.80 บาท 12,515.80 บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

6932 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,300.20 37,300.20 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 04203/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,300.20 บาท 37,300.20 บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6933 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,315.76 5,315.76 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04144/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,315.76 บาท 5,315.76 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6934 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 37,450.00 37,450.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบคพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 04488/2560
จ านวน 1500 กก. ราคาท่ีเสนอ37,450.00บาท 37,450.00บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6935 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 ๙๖,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 04338/2560
150 หีบ1 รายการ ราคาท่ีเสนอ96,000.00บาท 96,000.00บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560

6936 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,226.12 21,226.12 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 03937/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ21,226.12บาท 21,226.12บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560

6937 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,500.00 19,500.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กองทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 04483/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ19,500.00บาท 19,500.00บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560

6938 วัสดุงานบ้านงานครัว ๖๘,๔๘๐.๐๐ 68,480.00 ตกลงราคา บ.เอ็น พี. เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี.เค มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 04727/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ68,480.00บาท 68,480.00บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

6939 ถ้วยน้ าด่ืมกระดาษปลายแหลม 10,978.20 10,978.20 ตกลงราคา บ.เอ็น พี. เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี.เค มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 04726/2560
จ านวน 54,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ10,978.20บาท 10,978.20บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

6940 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบคพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 04728/2560
จ านวน 1500 กก. ราคาท่ีเสนอ56,175.00บาท 56,175.00บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

6941 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา ร้าน พี.อาร์ ซัพพลาย ร้าน  พี. อาร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 04399/2560
จ านวน300 อัน ราคาท่ีเสนอ12,000.00บาท 12,000.00บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

6942 วัสดุงานบ้านงานครัว 43,327.42 43,327.42 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04513/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ43,327.42บาท 43,327.42บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6943 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,448.04 16,448.04 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04280/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ16,448.04บาท 16,448.04บาท ของผู้ใช้ 13/3/2560

6944 วัสดุงานบ้านงานครัว 73,230.20 37,230.20 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04782/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ37,230.20บาท 37,230.20บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

6945 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,305.96 7,305.96 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04519/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,305.96บาท 7,305.96บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6946 น้ ายาซักผ้าด้วยเคร่ือง 97,370.00 97,370.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 04223/2560
จ านวน 140 ถัง ราคาท่ีเสนอ97,370.00บาท 97,370.00บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560

6947 ตู้พลาสติกขนาด 6,152.50 6,152.50 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04735/2560
จ านวน 2 ตู้ ราคาท่ีเสนอ6,152.50บาท 6,152.50บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

6948 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้เหย่ียบ 1,797.60 1,797.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04725/2560
 จ านวน 1 ใบ ราคาท่ีเสนอ1,797.60บาท 1,797.60บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

6949 ถังขยะสแตนเลสแบบฝาสวิง 3,852.00 3,852.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04931/2560
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ3,852.00บาท 3,852.00บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

6950 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,267.44 7,267.44 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04934/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,267.44บาท 7,267.44บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

6951 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 04773/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ96,000.00บาท 96,000.00บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

6952 เกลือป่น 428.00 428.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04853/2560
จ านวน 25 กก ราคาท่ีเสนอ428.00บาท 428.00บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

6953 วัสดุงานบ้านงานครัว 47,347.50 47,347.50 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 04562/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ47,347.50บาท 47,347.50บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

6954 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,654.00 98,654.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 04841/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ98,654.00บาท 98,654.00บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

6955 จานรองแก้วพลาสติก 2,568.00 2,568.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04533/2560
จ านวน 6 อัน ราคาท่ีเสนอ2,568.00บาท 2,568.00บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

6956 เส้ือพลาสติกกันเป้ือนชนิดใช้ครังเดียว 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กองทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 04465/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ80,000.00บาท 80,000.00บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

6957 น้ ามันดีเซลล์ 561.75 561.75 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 04661/2560
จ านวน 15 ลิตร ราคาท่ีเสนอ561.75บาท 561.75บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560

6958 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,496.42 7,496.42 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04633/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,496.42บาท 7,496.42บาท ของผู้ใช้ 23/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6959 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,419.10 4,419.10 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04681/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ4,419.10บาท 4,419.10บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

6960 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75,768.84 75,768.84 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04518/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ75,768.84บาท 75,768.84บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

6961 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,871.20 23,871.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04476/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ23,871.20บาท 23,871.20บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6962 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 56,285.60 56,285.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04486/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ56,285.60บาท 56,285.60บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6963 กล่องป้ายทางออก 8,774.00 8,774.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04736/2560
จ านวน 14 ชุด ราคาท่ีเสนอ8๙774.00บาท 8,774.00บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560

6964 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,807.00 10,807.00 ตกลงราคา หจก. วิจิตรพันธ์ุ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. วิจิตรพันธ์ุ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 04516/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ10,807.00บาท 10,807.00บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

6965 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 64,670.80 64,670.80 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04687/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ64,670.80บาท 64,670.80บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

6966 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,160.10 11,160.10 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00446/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ11,160.10บาท 11,160.10บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

6967 หลอดประหยัดไฟตะเกียบ 15,087.00 15,087.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04839/2560
24 หลอด ราคาท่ีเสนอ15,087.00บาท 15,087.00บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

6968 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,003.60 8,003.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04692/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ8,003.60บาท 8,003.60 บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

6969 น้ ามันดีเซลล์ 151,961.40 151,961.40 กรณีพิเศษ บ.ปตท จ ากัด บ.ปตท. จ ากัด ตามความต้องการ 04574/2560
จ านวน 9000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ151,961.40บาท 151,931.40บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

6970 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,139.60 13,139.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04793/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ13,139.60บาท 13,139.60 บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560

6971 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,583.20 12,583.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04901/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ14,583.20บาท 14,583.20 บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

6972 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,727.20 11,727.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04822/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ11,727.20 บาท 11,727.20 บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

6973 น้ ามันเตาใส 416,016.00 416,016.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท จ ากัด(มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด(มหาชน) ตามความต้องการ 03341/2560
จ านวน 90,000 บิตร ราคาท่ีเสนอ416,016.00บาท 416,016.00 บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560

6974 ถ่านกระดุม 428.00 428.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04963/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ 428.00บาท 428.00 บาท ของผู้ใช้ 7/4/2560

6975 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,589.60 50,589.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05215/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,589.60 บาท 50,589.60 บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

6976 วัสดุงานบ้านงานครัว 24,449.50 24,449.50 ตกลงราคา บ. พี.เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี.เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) ตามความต้องการ 04975/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,449.50 บาท 24,449.50 บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

6977 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหย่ียบ 11,812.80 11,812.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04065/2560
 จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ 11,812.80 บาท 11,812.80 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2560

6978 ถ้วยกระดาษขนาด 4 ออนซ์ 10,657.20 10,657.20 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 04148/2560
จ านวน 6 ลัง ราคาท่ีเสนอ 10,657.20 บาท 10,675.20 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

6979 ผงซักฟอก 450 กรัม 12,171.25 12,171.25 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 05011/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ 12,171.25 บาท 12,171.25 บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

6980 น้ ายาประสงค์ทีโพล 45,372.50 45,372.50 ตกลงราคา บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05009/2560
จ านวน 150 กล. ราคาท่ีเสนอ 45,372.50 บาท 45,372.50 บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

6981 ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบคพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 05012/2560
จ านวน 1500กก. ราคาท่ีเสนอ 54,570.00 บาท 54,570.00 บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

6982 วัสดุงานบ้านงานครัว 12,900.00 12,900.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 04805/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,900.00 บาท 12,900.00 บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560

6983 วัสดุงานบ้านงานครัว 38,520.00 38,520.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05211/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ38,520.00บาท 38,520.00บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

6984 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,515.52 ๓,๕๑๕.๕๒ ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 05132/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ3,515.52บาท 3,515.52บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

6985 ธูปหอมไร้ควัน 2,996.00 2,996.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05210/2560
จ านวน 100  อัน ราคาท่ีเสนอ2,996.00บาท 2,996.00บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

6986 ท่ีโกยขยะ กทม 2,824.80 2,824.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05212/2560
จ านวน 12 อัน ราคาท่ีเสนอ2,824.80บาท 2,824.80บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

6987 วัสดุงานบ้านงานครัว ๗,๕๓๖.๒๔ 7,536.24 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 05102/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,536.24บาท 7,536.24บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

6988 กระดาษส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 6,837.30 6,837.30 ตกลงราคา บ.ดีแบค (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีแบค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04988/2560
จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ6,837.30บาท 6,837.30บาท ของผู้ใช้ 10/4/2560

6989 วัสดุงานบ้านงานครัว 23,160.15 23,160.15 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05097/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ23,160.15บาท 23,160.15บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

6990 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,253.30 16,253.30 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05099/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ16,253.30บาท 16,253.30บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

6991 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,614.10 45,614.10 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 05115/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ45,614.10บาท 45,614.10บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

6992 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,308.72 6,308.72 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05125/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ6,308.72บาท 6,308.72บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560

6993 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,480.08 23,480.08 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 05134/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ23,480.08บาท 23,480.08บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560

6994 ถ่านชาร์ทโทรศัพท์ไร้สาย 770.40 770.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05305/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ770.40บาท 770.40บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

6995 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,079.40 10,079.40 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05426/2560
จ านวน  12 รายการ ราคาท่ีเสนอ10,079.40บาท 10,079.40บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

6996 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,901.55 18,901.55 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05370/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ18,901.55บาท 18,901ง.55บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

6997 ไกร์ปรับหัวเตียง 19,474.00 19,474.00 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 04259/2560
จ านวน 100  อัน ราคาท่ีเสนอ19,474.00บาท 19,474.00บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560
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6998 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,704.00 7,704.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05267/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,704.00บาท 7,704.00บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

6999 ถาดสแตนเลส 1,123.50 1,123.50 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05410/2560
จ านวน 2  อัน ราคาทีเสนอ1,123.50บาท 1,123.50บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

7000 วัสดุงานบ้านงานครัว 62,000.00 62,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 04844/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ62,000.00บาท 62,000.00บาท ของผู้ใช้ 31/3/2560

7001 กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ 98,600.50 98,600.50 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 04377/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ98,600.50บาท 98,600.50บาท ของผู้ใช้ 1603/2560

7002 ท่ีตักขยะพลาสติก ด้ามยาว 89.88 89.88 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05107/2560
จ านวน 12 อัน ราคาท่ีเสนอ89.88บาท 88,88บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

7003 น้ ามันเตาใสเกรด A 277,344.00 277,344.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04540/2560
จ านวน 1900ลิตร ราคาท่ีเสนอ277,344.00บาท 277,344.00บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

7004 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล ตามความต้องการ 05094/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ96,000.00บาท 96,000.00บาท ของผู้ใช้ 19/4/2560

7005 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,858.64 13,858.64 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05408/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ13,858.64บาท 13,858.64บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

7006 ถุงพลาสติกหูห้ิวสีขาว 9x18 น้ิว 13,910.00 13,910.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 05119/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ13,9010.00บาท 13,910.00บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560

7007 LPG ก ๊าซหุงต้ม (ถังละ 48 กก.) 993.24 993.24 ตกลงราคา บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05346/2560
จ านวน 1ถัง ราคาท่ีเสนอ993.24บาท 993.24บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

7008 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,539.48 48,539.48 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 05517/2560
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ48,539.48บาท 48,539.48บาท ของผู้ใช้ 2/5/2560

7009 วัสดุงานบ้านงานครัว 59,706.00 59,706.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05514/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ59,706.00บาท 59,706.00บาท ของผู้ใช้ 2/5/2560

7010 วัสดุงานบ้านงานครัว 31,488.04 31,488.04 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 25640/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ31,488.04บาท 31,488.04บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7011 สเปรย์ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.. อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 05542/2560
จ านวน 400 กป. ราคาท่ีเสนอ30,000.00บาท 30,000.00บาท ของผู้ใช้ 3/5/2560

7012 วัสดุงานบ้านงานครัว 39,804.00 39,804.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05246/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ39,804.00บาท 39,804.00บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

7013 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,208.64 19,208.64 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05130/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ19,208.64บาท 19,208.64บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560

7014 วัสดุงานบ้านงานครัว 18,663.40 18,663.40 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05510/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ18,633.40บาท 18,663.40บาท ของผู้ใช้ 2/5/2560

7015 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,763.00 16,763.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 05543/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ16,763.00บาท 16,763.00บาท ของผู้ใช้ 3/5/2560

7016 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,578.75 14,578.75 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05454/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ14,578.75บาท 14,578.75บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

7017 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,523.45 10,523.45 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05529/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ10,523.45บาท 10,523.45บาท ของผู้ใช้ 2/5/2560

7018 สายพานถุงผ้าเป้ือน ขนาด 1" 7,682.60 7,682.60 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05578/2560
จ านวน 10 ม้วน ราคาท่ีเสนอ7,682.60บาท 7,682.60บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

7019 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ 3,595.20 3,595.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05452/2560
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ3,595.20บาท 3,595.20บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

7020 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 37,450.00 37,450.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 05511/2560
จ านวน 1000 กก. ราคาท่ีเสนอ37,450.00บาท 37,450.00บาท ของผู้ใช้ 2/5/2560

7021 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,780.00 37,780.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 05121/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ37,780.00บาท 37,780.00บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

7022 แบตเตอร่ีสว่านไร้สาย BOSCH 4,066.00 4,066.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05604/2560
จ านวน1 ชุด ราคาท่ีเสนอ4,066.00บาท 4,066.00บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7023 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,493.00 43,493.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05219/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ43,493.00บาท 43,082.50บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7024 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,082.50 5,082.50 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05636/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ5,082.50บาท 5,082.50บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7025 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,124.45 15,124.45 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05533/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ15,124.45บาท 15,124.45บาท ของผู้ใช้ 3/5/2560

7026 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,634.28 9,634.28 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05622/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ9,634.28บาท 9,634.28บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7027 ถ่านกระดุม 428.00 428.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 05853/2560
จ านวน 2 ก้อน ราคาท่ีเสนอ428.00บาท 428.00บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

7028 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,967.05 9,967.05 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05774/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ9,967.05บาท 9,967.05บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

7029 LPG ก๊าซหุงต้ม 58,629.45 58,629.45 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02706/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ58,629.45บาท 58,629.45บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

7030 LPG ก๊าซหุงต้ม 59,594.16 59,594.16 กรณีพิเศษ ป.ปตท.จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 03220/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ59,594.16บาท 59,594.16บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

7031 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 05353/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ99,510.00บาท 99,510.00บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560

7032 ผ้าอนามัยแซนนิต้าแบบห่วง 23,040.00 23,040.00 ตกลงราคา บ.แซนนิต้า อินเตอร์แนล จ ากัด บ.แซนนิต้า อินเตอร์แนล จ ากัด ตามความต้องการ 05239/2560
จ านวน 30 หีบ ราคาท่ีเสนอ23,040.00บาท 23,040.00บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

7033 ผ้ายาง 2 หน้า 1,990.20 1,990.20 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05226/2560
จ านวน 1 ม้วน ราคาท่ีเสนอ1,990.20บาท 1,990.20บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

7034 ปืนยิงแก๊ส 1,123.50 1,123.50 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05010/2560
จ านวน 12 อัน ราคาท่ีเสนอ1,123.50บาท 1,123.50บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

7035 น้ ามันดีเซล 561.75 561.75 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 05464/2560
จ านวน 15 ลิตร ราคาท่ีเสนอ561.75บาท 561.75บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560

7036 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,435.20 16,435.20 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 05687/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ16,435.20บาท 16,435.20บาท ของผู้ใช้ 28/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

7037 LPG ก๊าซหุงต้ม 59,594.14 59,594.14 ตกลงราคา บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04902/2560
 จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ59,594.14บาท 59,594.14บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560

7038 สเปรย์ปรับอากาศ 3,132.96 3,132.96 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05612/2560
จ านวน 12 กป. รคาท่ีเสนอ3,132.96บาท 3,132.96บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7039 เกลือป่น 4,280.00 4,280.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05828/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ4,280.00บาท 4,280.00บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

7040 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,982.20 7,982.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05843/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,982.20บาท 7,982.20บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

7041 โครงเหล็กส าหรับ 12,840.00 12,840.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปรเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปรเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 05680/2560
จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอ12,840.00บาท 12,840.00บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560

7042 ผ้าอนามัยแซนนิต้าแบบห่วง 10 ช้ิน 23,040.00 23,040.00 ตกลงราคา บ.แซนนิต้า อินเตอร์แนล จ ากัด บ.แซนนิต้า อินเตอร์แนล จ ากัด ตามความต้องการ 06016/2560
จ านวน 30 หีบ ราคาท่ีเสนอ23,040.00บาท 23,040.00บาท ของผู้ใช้ 20/5/2560

7043 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,958.40 19,858.40 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 05925/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ19,958.40บาท 19,958.40บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

7044 แผ่นพลาสติกไฮเดนใส 22,500.00 22,500.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 06089/2560
จ านวน 300 กก. ราคาท่ีเสนอ22,500.00บาท 22,500.00บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7045 วัสดุงานบ้านงานครัว 78,110.00 79,110.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล ตามความต้องการ 05927/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ78,110.00บาท 78,110.00บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

7046 น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน 19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา บ.เอ็น เค มาสเตอร์แพลน จ ากัด บ.เอ็น เค มาสเตอร์แพลน จ ากัด ตามความต้องการ 06090/2560
จ านวน 50 กล. ราคาท่ีเสนอ19,260.00บาท 19,260.00บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7047 พาเลทพลาสติกขนาด 9,228.75 9,228.75 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 05829/2560
จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ9,228.75บาท 9,228.75บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

7048 ถุงพลาสติกใส ถุงเย็น 2,300.00 2,300.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 05995/2560
จ านวน 50 กก. ราคาท่ีเสนอ2,300.00บาท 2,300บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

7049 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 05701/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ96,000.00บาท 96,000.00บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560
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7050 กระดาษม้วนเทนเตอร์ 34,668.00 ๓๔,๖๖๘.๐๐ ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 06155/2560
จ านวน 25หีบ ราคาท่ีเสนอ34,668.00บาท 34,668.00บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

7051 ผงซักฟอกโปร 450 กรัม 12,171.25 12,171.25 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด ตามความต้องการ 06159/2560
จ านวน 25หีบ รคาท่ีเสนอ12,171.25บาท 12,171.25บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

7052 ถ้วยน้ าด่ืมสแตนเลส มีหูจับ 2,465.28 2,465.28 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05541/2560
จ านวน 24ใบ ราคาท่ีเสนอ2,465.28บาท 2,465.28บาท ของผู้ใช้ 3/5/2560

7053 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘,๓๘๘.๘๐ 8,388.80 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06095/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ8,388.80บาท 8,388.80บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7054 โคมไฟ LED 2,375.40 2,375.40 ตกลงราคา ร้านดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 05993/2560
จ านวน 1 โคม ราคาท่ีเสนอ2,375.40บาท 2,375.40บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

7055 น้ ายาฟรีออน -22 GENETRON 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06097/2560
จ านวน 2 ท่อ ราคาท่ีเสนอ21,400.00บาท 21,400.00บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7056 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,293.92 16,293.92 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 06234/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ16,293.92บาท 16,293.92บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

7057 วัสดุงานบ้านงานครัว 15,849.52 15,849.52 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 06106/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ15,859.52บาท 15,849.52บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7058 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,877.00 11,877.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05973/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ11,877.00บาท 11,877.00บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

7059 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,163.20 6,163.20 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05976/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ6,163.20บาท 6,163.20บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

7060 วัสดุงานบ้านงานครัว 32,332.04 32,332.04 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 06335/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ32,332.04บาท 32,332.04บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

7061 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,139.04 7,139.04 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 05916/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,139.04บาท 7,139.04บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

7062 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,189.00 99,189.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 05855/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ99,198.00บาท 99,189.00บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560
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7063 หัวเช้ือน้ ายาฟอกอากาศ  15,225.00 15,225.00 ตกลงราคา ร้านโรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้านโรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 06214/2560
จ านวน 2 กล. ราคาท่ีเสนอ15,225.00บาท 15,225.00บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

7064 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,667.00 8,667.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06048/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ8,667.00บาท 8,667.00บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7065 น้ ายาประสงค์ทีโพล์ 55,372.50 55,372.50 ตกลงราคา บ.เซอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด บ.เซอร์วูด เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06405/2560
จ านวน 120 กล. ราคาท่ีเสนอ55,372.50บาท 55,372.00บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

7066 ถุงพลาสติกหูห้ิวสีขาว 20,865.00 20,865.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 06173/2560
จ านวน 50กก. ราคาท่ีเสนอ20,865.00บาท 20,865.00บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

7067 ถังขยะพลาสติกฝาสวิง 29,960.00 29,960.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06200/2560
จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ29,960.00บาท 29,960.00บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

7068 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 06104/2560
จ านวน 1500กก. ราคาท่ีเสนอ56,175.00บาท 56,175.00บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7069 ปืนยิงแก๊ส 1,123.50 1,123.50 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 05799/2560
จ านวน 12  อัน ราคาท่ีเสนอ1,123.50บาท 1,123.50บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

7070 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 690.15 690.15 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06394/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ690.15บาท 690.15บาท ของผู้ใช้ 1/6/2560

7071 วัสดุงานบ้านงานครัว 14,723.20 14,723.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06523/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ14,723.20บาท 14,723.20บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

7072 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,763.75 9,763.75 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06297/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ9,763.75บาท 9,76375บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

7073 ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 06134/2560
จ านวน 1500กก. ราคาท่ีเสนอ54,570.00บาท 54,570.00บาท ของผู้ใช้ 26/5/2560

7074 กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ 98,600.50 98,600.50 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 06276/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ98,600.50บาท 98,600.50บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

7075 แผ่นขัดสก๊อตไบรท์ 20 น้ิว 3 เอ็ม 6,933.60 6,933.60 ตกลงราคา บ.พี.เอส.กรุ๊ป จ ากัด บ.พี.เอส.กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06536/2560
จ านวน 1500แผ่น ราคาท่ีเสนอ6,933.60บาท 6,933.60บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560
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7076 ถังขยะพลาสติกแบบฝาสวิง 11 ลิตร 1,284.00 1,284.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06517/2560
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ1,284.00บาท 2,284.00บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

7077 ท่ีคว่ าจานพลาสติก ชนิดมีฝาปิด 3,477.50 3,477.50 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06476/2560
จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ3,477.50บาท 3,477.50บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

7078 ถ้วยน้ าด่ืมกระดาษปลายแหลม 1ห่อ/180ใบ 10,978.20 10,978.20 ตกลงราคา บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 06538/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ10,978.20บาท 10,978.20บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

7079 ผ้าเช็ดเท้าท าด้วยผ้าขนหนู 5,220.00 5,220.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 06470/2560
จ านวน 36ผืน ราคาท่ีเสนอ5,220.00บาท 5,220.00บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560

7080 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,311.60 2,311.60 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06101/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ2,311.60บาท 2,311.60บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7081 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,459.30 22,459.30 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05990/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ22,4598.30บาท 22,459.30บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

7082 ถุงอาหารเหลว/อาหารเสริม 21,000.00 21,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 05755/2560
จ านวน 54,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ21,000.00บาท 21,000.00บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

7083 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,283.20 23,283.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06565/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ23,283.20บาท 23,283.20บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

7084 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,744.25 37,744.25 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06719/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ37,744.25บาท 37,744.25บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

7085 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,292.60 5,292.60 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 06684/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ5,292.60บาท 5,292.60บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

7086 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา ร้าน พี.อาร์ ซัพพลาย ร้าน พี.อาร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ 06533/2560
จ านวน 300 อัน ราคาท่ีเสนอ12,000.00บาท 12,000.00บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

7087 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 59,594.14 59,594.14 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04392/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ59,594.14บาท 59,594.14บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

7088 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 59,594.14 59,594.14 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 03912/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ59,594.14บาท 59,594.14บาท ของผู้ใช้ 27/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7089 ชุด ADMISSION KIT 93,090.00 93,090.00 ตกลงราคา บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์จ ากัด ตามความต้องการ 05999/2560
จ านวน 1000 ชุด ราคาท่ีเสนอ93,090.00บาท 93,090.00บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

7090 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 06531/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ96,000.00บาท 96,000.00บาท ของผู้ใช้ 7/6/2560

7091 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,396.00 24,396.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 05917/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ24,396.00บาท 24,396.00บาท ของผู้ใช้ 18/5/2560

7092 น้ ามันดีเซล 561.75 561.75 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค รุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 06659/2560
จ านวน 15 ลิตร ราคาท่ีเสนอ561.75บาท 561.75บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

7093 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,910.00 13,910.00 ตกลงราคา บ.ยูแอนด์ โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) บ.ยูแอนด์ โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) ตามความต้องการ 06329/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ13,910.00บาท 13,910.00บาท ของผู้ใช้ 30/5/2560

7094 ด้ายด าเบอร์ 8 2,033.00 2,033.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 06508/2560
จ านวน 12 ห่อ ราคาท่ีเสนอ2,033.00บาท 2,033.00บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

7095 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 956.58 856.58 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 06506/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ956.58บาท 956.58บาท ของผู้ใช้ 6/6/2560

7096 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 228,444.20 228,444.20 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04297/2560
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ228,444.20บาท 228,444.20บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

7097 ถุงขยะสีขาวมีหูห้ิว 12x20 น้ิว 13,910.00 13,910.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 06703/2560
จ านวน 50กก. ราคาท่ีเสนอ13,910.00บาท 13,910.00บาท ของผู้ใช้ 13/6/2560

7098 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 58,229.28 58,229.28 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05366/2560
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ58,229.28บาท 58,229.28บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

7099 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,543.50 7,543.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06579/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ7,543.50บาท 7,543.50บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

7100 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,025.90 10,025.90 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06672/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ10,025.90บาท 10,025.90บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

7101 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,767.29 24,767.29 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค รุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 06607/2560
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ24,767.29บาท 24,767.29บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7102 วัสดุงานบ้านงานครัว 9,878.88 9,878.88 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 06685/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ9,878.88บาท 9,878.88บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

7103 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 493,056.00 493,056.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00108/2560
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ493,056.00บาท 493,056.00บาท ของผู้ใช้ 6/10/2559

7104 สเปรย์ปรับอากาศ BACTYL 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ.อี.เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อี. เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 06963/2560
จ านวน 400 กป. ราคาท่ีเสนอ30,000.00บาท 30,000.00บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

7105 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 54,199.20 54,199.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06967/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ54,199.20บาท 54,199.20บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

7106 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 56,624.40 56,624.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06920/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ56,624.40บาท 56,624.40บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

7107 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,569.00 30,569.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 06662/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ30,569.00บาท 30,569.00บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

7108 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,479.35 19,479.35 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06818/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ19,479.35บาท 19,479.35บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

7109 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 195,689.95 195,689.95 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05095/2560
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ195,689.95บาท 195,689.95บาท ของผู้ใช้ 18/4/2560

7110 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,230.38 15,230.38 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06842/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ15,230.38บาท 15,230.38บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

7111 วัสดุงานบ้านงานครัว 97,637.50 97,637.50 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 06590/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ97,637.50บาท 97,637.50บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

7112 วัสดุงานบ้านงานครัว 28,248.00 28,248.00 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06978/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,248.00 บาท 28,248.00 บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

7113 กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ 98,600.50 ๙๘,๖๐๐.๕๐ ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 065928/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,600.50บาท 98,600.50 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

7114 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 06904/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00บาท  96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7115 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีเหลือง 14,124.00 14,124.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 06945/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,124.00บาท 14,124.00 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

7116 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. ๑๙๔,๐๙๗.๕๙ 194,097.59 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05664/2560
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 194,094.59บาท 194,094.59บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7117 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 248,308.91 248,308.91 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 03558/2560
จ านวน260ถัง ราคาท่ีเสนอ248,308.91บาท 248,308.91 บาท ของผู้ใช้ 16/2/2560

7118 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 58,229.28 58,229.28 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05858/2560
จ านวน 60ถัง ราคาท่ีเสนอ58,229.28 บาท 58,229.28 บาท ของผู้ใช้ 16/5/2560

7119 น้ ามันเตาใสเกรด A 600 265,788.00 265,788.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06393/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 265,788.00 265,788.00 บาท ของผู้ใช้ 31/5/2560

7120 LPG ก๊าซหุงต้ม 48 กก. 595,868.99 595,868.99 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00648/2560
จ านวน 620ถัง ราคาท่ีเสนอ 595,868.99บาท 595,868.99บาท ของผู้ใช้ 2/11/2559

7121 น้ ายาล้างจาน 44,833.00 44,833.00 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06575/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,833.00บาท 44,833.00 บาท ของผู้ใช้ 12/6/2560

7122 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,341.10 9,341.10 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06970/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,341.10 บาท 9,341.10 บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

7123 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,984.50 24,984.50 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 06898/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ24,984.50บาท 24,984.50 บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

7124 รองเท้านิรภัยเซฟต้ี 8,100.00 8,100.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 06867/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,100.00บาท 8,100.00 บาท ของผู้ใช้ 16/6/2560

7125 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 47,106.00 47,106.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07035/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,106.00บาท 47,106.00 บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

7126 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่นพิเศษ 8,988.00 8,988.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (1407)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท (1407)จ ากัด ตามความต้องการ 07048/2560
จ านวน 6 หลัง ราคาท่ีเสนอ 8,988.00 บาท 8,988.00 บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

7127 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,960.00 5,960.00 ตกลงราคา บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อบ จ ากัด บ.เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อบ จ ากัด ตามความต้องการ 05323/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,960.00 บาท 5,960.00 บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7128 วัสดุไฟฟ้าละวิทยุ 4,590.30 4,590.30 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07043/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ4,590.30 บาท 4,590.30     บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

7129 วัสดไฟฟ้าและวิทยุ 4,461.90 4,461.90 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 06807/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,461.90 บาท 4,461.90 บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

7130 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,229.20 10,229.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 06878/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,229.20 บาท 10,229.20 บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

7131 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,608.20 20,608.20 ตกลงราคา บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ 05913/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,608.20 บาท 20,608.20 บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

7132 น้ ามันเตาใสเกรด A 600 504,612.00 504,612.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01221/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 504,612.00บาท 504,612.00 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

7133 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 53,478.60 53,478.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07214/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,478.60 บาท 53,478.60บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

7134 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,977.68 50,977.68 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07310/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,977.68บาท 50,977.68บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

7135 กระติกน้ าร้อน 3.6 ลิตร 963.00 963.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07202/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 963.00บาท 963.00 บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

7136 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,349.66 9,349.66 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07185/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,349.66 บาท 9,349.66 บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

7137 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07177/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.00 บาท 83,460.00 บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

7138 กระดาษเอนกประสงค์ 11,235.00 11,235.00 ตกลงราคา บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ 06887/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,235.00 บาท 11,235.00 บาท ของผู้ใช้ 19/6/2560

7139 วัสดุงานบ้านงานครัว 21,442.80 21,442.80 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07166/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,442.80 บาท 21,442.80 บาท ของผู้ใช้ 27/6/2560

7140 วัสดุงานบ้านงานครัว 15,983.44 15,983.44 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 06964/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,983.52 บาท 15,983.52 บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7141 วัสดุงานบ้านงานครัว 57,992.52 57,992.52 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 06613/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,992.52 บาท 57,992.52 บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

7142 รองเท้าแตะยางสีน้ าตาล 16,640.64 16,640.64 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07283/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,640.64บาท 16,640.64 บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

7143 สก๊อตซ์-ไบตรต์สีเขียว 13,642.50 13,642.50 ตกลงราคา บ.พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี.เอส.กรุ๊ป(ประเทศไทย) ตามความต้องการ 07236/2560
จ านวน 1500 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 13,642.50บาท 13,642.50 บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

7144 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,151.65 16,151.65 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07154/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,151.65 บาท 16,151.65 บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

7145 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 36,615.90 36,615.90 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07083/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,615.90 บาท 36,615.90 บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

7146 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,972.40 9,972.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07132/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,972.40 บาท 9,972.50 บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

7147 น้ ามันไฮโดรลิก 2,664.30 2,664.30 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07369/2560
จ านวน 1แกลลอน ราคาท่ีเสนอ 2,664.30 2,664.30 บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

7148 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,187.58 15,187.57 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 07153/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,187.57บาท 15,187.57 บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

7149 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,724.50 5,724.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07371/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,724.50 บาท 5,724.50 บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

7150 เกลือป่น 2,140.00 2,140.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07365/2560
จ านวน 25 กก. ราคาท่ีเสนอ 2,140.00 บาท 2,140.00 บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

7151 กล่องกระดาษลูกฟูก. 26,964.00 26,964.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07080/2560
จ านวน 60 ลัง ราคาท่ีเสนอ 26,934.00 บาท 26,934.00 บาท ของผู้ใช้ 23/6/2560

7152 วัสดุงานบ้านงานครัว 55,319.00 55,319.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 07246/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,319.00 บาท 55,319.00 บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

7153 LPG ก๊าซหุงต้ม 288,966.83 288,966.83 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02386/2560
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ288,966.83บาท 288,966.83 บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7154 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,074.05 10,074.05 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07297/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาทีเสนอ 10,074.05 บาท 10,074.05 บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

7155 กระจกโค้งโพลีคาร์บอเน๊ต 4,387.00 4,387.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07364/2560
จ านวน 1แผ่น ราคาท่ีเสนอ 4,387.00 บาท 4,387.00 บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

7156 LPG ก๊าซหุงต้ม 194,097.59 194,097.59 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06094/2560
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ194,097.59บาท 194,097.59บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7157 น้ ามันเตาใสเกรด A 600 271,566.00 271,566.00 กรณีพิเศษ บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ.ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04926/2560
จ านวน 18,000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ271,599.00 บาท 271,566.00 บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560

7158 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,659.40 3,659.40 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07387/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ3,659.40 บาท 3,659.40 บาท ของผู้ใช้ 5/7/2560

7159 ถุงพลาสติกใส่มูลฝอยติดเช้ือสีแดง 54,570.00 54,570.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 07140/2560
จ านวน 1,500 กก. ราคาท่ีเสนอ54,570.00 บาท 54,570.00 บาท ของผู้ใช้ 26/6/2560

7160 ถุงใส่ฝุ่น ย่ีห้อ Electrolux 1,380.00 1,380.00 ตกลงราคา บ.ราชาอีเลคทริค แกรนด์พาลาฯ บ.ราชาอีเลคทริค แกรน์พาลาฯ ตามความต้องการ 07363/2560
จ านวน 1ใบ ราคาท่ีเสนอ 1,380.00 บาท 1,380.00 บาท ของผู้ใช้ 4/7/2560

7161 ไม้หนีบใหญ่หนา 4,108.80 4,108.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06927/2560
จ านวน 12 อัน ราคาท่ีเสนอ4,108.80 บาท 4,108.80 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

7162 ป่ินโต Stainless 5 ช้ัน 984.40 984.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07581/2560
จ านวน 1เถา ราคาท่ีเสนอ 984.40 บาท 984.40 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7163 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,429.35 3,429.35 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07499/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,429.35 บาท 3,429.35บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

7164 กระติกน้ าร้อน แสตนเลส 15,400.00 15,400.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 07511/2560
จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ 15,400.00 บาท 15,400.00 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

7165 วัสดุงานบ้านงานครัว 46,500.00 46,500.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 07534/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,500.00 บาท 46,500.00 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7166 น้ ายาท าความสะอาด 73,830.00 73,830.00 ตกลงราคา บ.เซอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด บ.เซอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07710/2560
จ านวน 150 แกลลอน ราคาท่ีเสนอ 73,830.00 บาท 73,830.00 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560
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7167 กล่องป้ายทางออกแบบหน้าเดียว 21,935.00 21,935.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07687/2560
จ านวน 12 ชุด ราคาท่ีเสนอ 21,935.00 บาท 21,935.00 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

7168 วัสดุงานบ้านงานครัว 40,871.70 40,871.70 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07561/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,871.70 บาท 40,871.70 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7169 วัสดุงานบ้านงานครัว 52,872.00 52,872.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07697/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ52,872.00 บาท 52,872.70 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

7170 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,251.04 30,251.04 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07700/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ30,251.04 บาท 30,251.04 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

7171 ผ้าอนามัยแซนนิต้าแบบห่วง 46,080.00 46,080.00 ตกลงราคา บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนล ตามความต้องการ 07475/2560
จ านวน 30 หีบ ราคาท่ีเสนอ46,080.00 บาท 46,080.00 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

7172 ถ้วยน้ าด่ืมกระดาษปลายแหลม 10,978.20 10,978.20 ตกลงราคา บ.เอ็น พี.เคมาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี.เคมาสเตอร์แพลน ตามความต้องการ 07566/2560
จ านวน 5,400 ใบ ราคาท่ีเสนอ10,978.20 บาท 10,978.20 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7173 วัสดุงานบ้านงานครัว 24,709.20 24,709.20 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 07572/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ24,709.20 บาท 24,709.20 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7174 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด บ.แบล็ค แพค รีโซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 07560/2560
จ านวน 1,500 กก. ราคาท่ีเสนอ56,175.00 บาท 56,175.00 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7175 บันไดอลูมิเนียม 4ช้ัน หนา 2,439.60 2,439.60 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07682/2560
จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ2,439.60บาท 2,439.60 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

7176 วัสดุงานบ้านงานครัว 36,979.20 36,979.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 06125/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ36,979.20 บาท 36,979.20 บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7177 น้ ามันดีเซล 561.75 561.75 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 07538/2560
จ านวน 15ลิตร ราคาท่ีเสนอ561.75บาท 561.75 บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

7178 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 07547/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ96,000.00บาท 96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

7179 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,326.40 12,326.40 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07469/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ12,326.40 บาท 12,326.40 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560
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7180 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,136.00 5,136.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07544/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ5,136.00 บาท 5,136.00 บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560

7181 ถ่านกระดุม CR2032 428.00 428.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07590/2560
จ านวน 10 ก้อน ราคาท่ีเสนอ428.00 บาท 528.00 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7182 กาวยาง AEROSEAL 1,091.40 1,091.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07436/2560
จ านวน 1กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ1,091.40 บาท 1,091.40 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

7183 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,296.87 7,296.87 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07455/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,296.87 บาท 7,296.87 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

7184 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,242.60 4,245.60 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 07783/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ4,245.60 บาท 4,245.60 บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

7185 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,959.03 9,959.03 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07610/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,959.03บาท 9,959.03 บาท ของผู้ใช้ 14/7/2560

7186 วัสดุงานบ้านงานครัว 99,349.50 99,349.50 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง ตามความต้องการ 07704/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ99,349.50บาท 99,349.50 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

7187 น้ ายาถอยน๊อตกัดสนิมชนิดพิเศษ 6,960.00 6,960.00 ตกลงราคา ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 07860/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,960.00 บาท  6,960.00 บาท ของผู้ใช้ 24/7/2560

7188 แบตเตอร่ีส่วานไร้สาร 2,193.50 ๒,๑๙๓.๕๐ ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08240/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๙๓.๕๐ บาท 2,193.50 บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

7189 ถ่าน GP UL TRA 706.20 706.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08261/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 706.20 บาท 706.20 บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

7190 ถ่าน LR44 214.00 214.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08131/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 214.00 บาท 214.00 บาท ของผู้ใช้ 2/8/2560

7191 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕,๙๖๕.๒๕ 5,965.25 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08094/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,965.25 บาท 5,965.25 บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

7192 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,601.10 28,301.10 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08167/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ28,301.10 บาท 28,301.10บาท ของผู้ใช้ 2/8/2560
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7193 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,963.50 13,963.50 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08212/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,963.50 บาท13,963.50 บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

7194 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,238.72 5,238.72 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07751/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,238.72 บาท 5,238.72 บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

7195 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,934.71 37,934.71 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค รุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 08677/2560
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,934.71 บาท   37,934.71 บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

7196 กล่องป้ายทางออกแบบหน้าเดียว 4,387.00 4,387.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08315/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,387.00 บาท 4,388.00 บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560

7197 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,926.50 14,926.50 ตกลงราคา หจก นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08390/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,926.50 บาท             14,926.50 บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

7198 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,134.08 15,134.08 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08458/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,134.08 บาท                        15,134.08 บาท15,134.08 บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

7199 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,821.70 7,821.70 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08575/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,821.70 บาท  7,821.70 บาท ของผู้ใช้ 16/8/2560

7200 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,504.00 50,504.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08690/2560
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 50,504.00 บาท      50,504.00 บาท ของผู้ใช้ 18/8/2560

7201 ไฟฉายแบบหลอดนีออนคู่ 1,391.00 1,391.00 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08316/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,391.00 บาท   1,391.00 บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560

7202 กระติกน้ าร้อน 2.8 ลิตร 5,007.60 5,007.60 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07862/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,007.60 บาท  5,007.60 บาท ของผู้ใช้ 24/7/2560

7203 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,730.30 6,730.30 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08265/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,730.30 บาท  6,730.30 บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

7204 กระติกน้ าร้อน 1.6 ลิตร 2,953.20 2,953.20 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08537/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,953.20 บาท 2,953.20 บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

7205 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,244.50 44,244.50 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08220/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,244.50 บาท  44,244.50 บาท  44,244.50 บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7206 รองเท้าเซฟต้ี 2,180.00 2,180.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08218/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,180.00 บาท  2,180.00 บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

7207 ขนาด 2 A 16,692.00 16,692.00 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08426/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,692.00 บาท  16,692.00 บาท  16,692.00 บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

7208 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,631.35 12,631.35 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07941/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,631.35 บาท  12,631.35 บาท 12,631.35 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7209 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,814.04 9,814.04 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 08749/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,814.04 บาท  9,814.04 บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

7210 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,770.90 13,770.90 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08757/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,770.90 บาท   13,770.90 บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

7211 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,189.94 25,189.94 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค รุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 08272/2560
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,189.94 บาท  25,189.94 บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

7212 ลูกลอยไฟฟ้า 7,800.00 7,800.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 07861/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,800.00 บาท   7,800.00 บาท ของผู้ใช้ 24/7/2560

7213 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,179.25 6,179.25 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08424/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,179.25 บาท  6,179.25 บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

7214 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,827.05 7,827.05 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08353/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,827.05 บาท  7,827.05 บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

7215 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,175.36 14,175.36 ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07806/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,175.36 บาท  14,175.36 บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560

7216 ฟิวส์วงจรระบบไฟฟ้า 77,040.00 77,040.00 ตกลงราคา บ.ยู อิเล็คทริค ซิสเต็ม จ ากัด บ.ยู อิเล็คทริค ซิสเต็ม จ ากัด ตามความต้องการ 08549/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,040.00 บาท   77,040.00 บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560

7217 น้ ายาฟรีออน-22 21,400.00 21,400.00 ตกลงราคา บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07773/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,400.00 บาท    21,400.00 บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

7218 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,480.00 18,480.00 ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 07533/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,480.00 บาท   18,480.00 บาท ของผู้ใช้ 12/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7219 กล่องป้ายทางออก 2,268.40 2,268.40 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 07753/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,268.50 บาท             2,268.50 บาท 2,268.50 บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

7220 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,591.28 24,591.28 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07781/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,591.28 บาท    24,591.28 บาท ของผู้ใช้ 20/8/2560

7221 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,373.20 9,373.20 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 07837/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ9,373.20 บาท  9,373.20 บาท ของผู้ใช้ 24/7/2560

7222 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 27975/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ96,000.00 บาท     96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7223 เส้ือพลาสติกกันเป้ือน 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 08047/2560
จ านวน 20,000 ตัว ราคาท่ีเสนอ 80,000.00บาท 80,0000.00 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7224 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 50x60 น้ิว 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ 08412/2560
จ านวน 100 กิโลกรัม ราคาท่ีเสนอ 5,000.00บาท  5,000.00 บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

7225 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่พิเศษ 4,066.00 4,066.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท1407 จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท1407 จ ากัด ตามความต้องการ 07791/2560
จ านวน 1 หลัง ราคาท่ีเสนอ 4,066.00บาท 4,066.00 บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560

7226 เกลือป่น 2,140.00 2,140.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08213/2560
จ านวน 2450 กก. ราคาท่ีเสนอ 2,140.00บาท 2,140.00 บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

7227 วัสดุงานบ้านงานครัว 98,975.00 98,975.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08264/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,975.00บาท 98,975.00 บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

7228 ถ้วยกระดาษขนาด 4 ออนซ์ 10,657.20 10,657.20 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08328/2560
จ านวน 6 ลัง ราคาท่ีเสนอ 10,657.20บาท 10,657.20 บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

7229 วัสดุงานบ้านงานครัว 41,409.00 41,409.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลจ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลจ ากัด ตามความต้องการ 08249/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ41,409.00บาท 41,409.00บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

7230 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า 56,175.00 56,175.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลจ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลจ ากัด ตามความต้องการ 08015/2560
15x24น้ิว จ านวน1,500 กก. ราคาท่ีเสนอ 56,175.00บาท 56,175.00 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7231 ชุดADMISSION KIT 93,090.00 93,090.00 ตกลงราคา บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ 08001/2560
จ านวน1,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 93,090.00บาท 93,090.00 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7232 วัสดุงานบ้านงานครัว 48,685.00 48,685.00 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08314/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,685.00บาท 48,685.00 บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560

7233 ผงซักฟอกโปร 450 กรัม 12,171.25 12,171.25 ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด(มหาชน) บ.สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด(มหาชน) ตามความต้องการ 18115/2560
จ านวน 25 หีบ ราคาท่ีเสนอ12,171.25บาท 12,171.25 บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

7234 วัสดุง่านบ้านงานครัว 8,277.52 8,277.52 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 08230/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,277.52บาท 8,277.52 บาท ของผู้ใช้ 3/8/2560

7235 ปืนยิงแก๊ส 2,247.00 2,247.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07932/2560
จ านวน 60 อัน ราคาท่ีเสนอ 2,247.00บาท 2,247.00บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7236 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่พิเศษ 12,519.00 12,519.00 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท1407 จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท1407 จ ากัด ตามความต้องการ 08038/2560
จ านวน 6 หลัง ราคาท่ีเสนอ 12,519.00บาท 12,519.00บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7237 เกลือเม็ดอย่างดี 1,605.00 1,605.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 07936/2560
จ านวน 100 กิโลกรัม ราคาท่ีเสนอ1,605.00บาท 1,605.00 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7238 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,140.90 4,140.90 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08317/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,140.90บาท 4,140.90 บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560

7239 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,033.28 5,033.28 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08455/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,033.28บาท 5,033.28 บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

7240 วัสดุงานบ้านงานครัว 27,541.80 27,541.80 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08281/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,541.80บาท 27,541.80 บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560

7241 วัสดุงานบ้านงานครัว 35,225.76 35,225.76 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08116/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,225.76บาท   35,225.76 บาท  35,225.76 บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

7242 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,910.00 13,910.00 ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ 08109/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ13,910.00บาท 13,910.00 บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

7243 ช้อนคนกาแฟพลาสติก 856.00 856.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08372/2560
จ านวน 20 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 856.00บาท 856.00บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

7244 วัสดุงานบ้านงานครัว 599.20 599.20 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08257/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 599.20 บาท 599.20 บาท ของผู้ใช้ 4/8/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7245 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง 81,855.00 81,855.00 ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลจ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลจ ากัด ตามความต้องการ 08063/2560
36x36น้ิว จ านวน1,500กก. ราคาท่ีเสนอ 81,855.00บาท 81,855.00 บาท ของผู้ใช้ 1/8/2560

7246 สเปรย์ปรับอากาศ 3,132.96 3,132.96 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08449/2561
จ านวน 24 ขวด ราคาท่ีเสนอ 3,132.96บาท 3,132.96 บาท ของผู้ใช้ 10/8/2560

7247 วัสดุงานบ้านงานครัว 39,804.00 39,804.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08721/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,804.00บาท 39,804.00 บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

7248 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 08309/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท     96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560

7249 แก้วน้ าพลาสติกพร้อฝา 15,408.00 15,408.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08674/2560
จ านวน 3,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 15,408.00บาท 15,408.00 บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

7250 วัสดุงานบ้านงานครัว 17,013.00 17,013.00 ตกลงราคา บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ 08362/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,013.00บาท 17,013.00 บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560

7251 วัสดุงานบ้านงานครัว 930.90 930.90 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08468/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 930.90 บาท 930.90 บาท ของผู้ใช้ 11/8/2560

7252 ถังขยะสแตนเลส 14,380.80 14,380.80 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08668/2560
11x15น้ิว จ านวน 8 ใบ ราคาท่ีเสนอ 14,380.80บาท 14,380.80 บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

7253 ถังขยะพลาสติก 616.32 616.32 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08169/2560
จ านวน 12 ใบ ราคาท่ีเสนอ 616.32 บาท 616.32 บาท ของผู้ใช้ 2/8/2560

7254 ถังขยะสแตนเลส 4,408.40 4,408.40 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08171/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,408.40 บาท 4,408.40 บาท ของผู้ใช้ 2/8/2560

7255 สเปรย์ปรับอากาศ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา บ.อี เอ็ม ซี อิมแมกซ์ จ ากัด บ.อี เอ็ม ซี อิมแมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08007/2560
จ านวน 300 กป. ราคาท่ีเสนอ 30,000.00บาท 30,000.00 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

7256 ถุงอาหารเหลว/อาหารเสริม 28,000.00 280,000.00 ตกลงราคา ร้าน เจ.เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07769/2560
5x7น้ิว จ านวน 40,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 28,000.00บาท 28,000.00 บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

7257 เกลือป่น 2,140.00 2,140.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07677/2560
จ านวน 250 กก. ราคาท่ีเสนอ 2,140.00บาท 2,140.00 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7258 คูเลอร์น้ าสแตนเลส 6,955.00 6,955.00 ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 07702/2560
จ านวน 2 ใบ ราคาท่ีเสนอ 6,955.00 บาท 6,955.00 บาท ของผู้ใช้ 18/7/2560

7259 วัสดุงานบ้านงานครัว 95,337.00 95,337.00 ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07298/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,337.00บาท 95,337.00 บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560

7260 กระดาษส าหรับอุตสาหกรรม 6,837.30 6,837.30 ตกลงราคา บ.ดีแบค(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีแบค(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07785/2560
จ านวน 6 ลัง ราคาท่ีเสนอ 6,837.30บาท 6,837.30 บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

7261 ท่ีนอนฟองน้ าอัดแน่พิเศษ 73,027.50 73,027.50 ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท1407 จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท1407 จ ากัด ตามความต้องการ 07433/2560
จ านวน 35 หลัง ราคาท่ีเสนอ 73,027.50 บาท 73,027.50 บาท ของผู้ใช้ 11/07/02560

7262 ผ้าร่มสีเขียว 5,990.00 5,990.00 ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ 08373/2560
จ านวน 1 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 5,990.00 บาท 5,990.00 บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

7263 วัสดุงานบ้านงานครัว 38,723.30 38,723.30 ตกลงราคา บ.พีเอสกรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด บ.พีเอสกรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด ตามความต้องการ 07765/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,723.30บาท 38,723.30บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

7264 กระดาษช าระม้วนใหญ่ 98,600.50 98,600.50 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 07562/2560
จ านวน 180 หีบ ราคาท่ีเสนอ 68,600.50บาท 68,600.50 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7265 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนั จ ากัด ตามความต้องการ 08741/2560
จ านวน 150 หีบ ราคาท่ีเสนอ 96,000.00 บาท     96,000.00 บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

7266 พรมกันล่ืน 28,355.00 28,355.00 ตกลงราคา บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 07790/2560
จ านวน 2 ผืน ราคาท่ีเสนอ28,355.00บาท 28,355.00 บาท ของผู้ใช้ 21/7/2560

7267 วัสดุเช้ือเพลิง 1,123.50 1,123.50 ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค รุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 08375/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,123.50บาท 1,123.50บาท ของผู้ใช้ 9/8/2560

7268 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,568 2,568 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00734/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,568.-บาท  2,568.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7269 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 10,700 10,700 ตกลงราคา บริษัท ทัตภัณฑ์ไทย จ ากัด บริษัท ทัตภัณฑ์ไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01318/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท  10,700.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559
จ านวน 3 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7270 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,000 8,000 ตกลงราคา บริษัท คอนติเนลตัน เมดลิงค์ จ ากัด บริษัท คอนติเนลตัน เมดลิงค์ จ ากัด ตามความต้องการ 01220/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7271 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,667 8,667 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01173/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,667.-บาท  8,667.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7272 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,667 8,667 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01173/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,667.-บาท  8,667.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7273 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00742/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7274 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 17,120 17,120 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01088/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 17,120.-บาท  17,120.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7275 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 344,005 344,005 พิเศษ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 42/2559
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 344,005.-บาท  344,005.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7276 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 10,250.60 10,250.60 ตกลงราคา ร้าน เอส อร์ เอส ร้าน เอส อร์ เอส ตามความต้องการ 01209/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 10,250.60.-บาท  10,250.60.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7277 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 10,250.60 10,250.60 ตกลงราคา ร้าน เอส อร์ เอส ร้าน เอส อร์ เอส ตามความต้องการ 01208/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 10,250.60.-บาท  10,250.60.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7278 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 13,321.50 13,321.50 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01099/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 13,321.50.-บาท  13,321.50.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 4 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7279 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,500 8,500 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01094/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท  8,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7280 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 7,597 7,597 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01096/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 75,97.-บาท 7,597.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7281 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01172/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7282 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 13,477 13,477 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01193/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 13,477.-บาท 13,477.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7283 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 15,195 15,195 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01191/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 15,195.-บาท 15,195.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7284 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 17,120 17,120 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01100/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 17,120.-บาท  17,120.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7285 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,800 4,800 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01169/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,800.-บาท  4,800.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7286 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,202 9,202 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01174/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,202.-บาท  9,202.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7287 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 17,120 17,120 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01175/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 17,120.-บาท  17,120.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 3 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7288 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 17,120 17,120 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01101/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 17,120.-บาท  17,120.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7289 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00741/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7290 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,202 9,202 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01177/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,202.-บาท  9,202.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7291 จ้างติดต้ัง 31,750 31,750 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด ตามความต้องการ 00789/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,750.-บาท  31,750.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559

7292 จ้างเหมาบริการ 80,250 80,250 ตกลงราคา ร้าน ย่ิงทวีทรัพย์ ร้าน ย่ิงทวีทรัพย์ ตามความต้องการ 00909/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท  80,250.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

7293 จ้างเหมาบริการ 45,913.70 45,913.70 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 01083/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,913.70บาท  45913.70บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

7294 จ้างเหมาบริการ 58,850 58,850 ตกลงราคา บริษัท ทรีท เมด จ ากัด บริษัท ทรีท เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01317/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,850.-บาท  85,850.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559

7295 จ้างเหมาบริการ 6,024.10 6,024.10 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 01018/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,024.10 บาท  6,024.10 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

7296 จ้างท าวัสดุ 18,000 18,000 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ่นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 01283/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท  18,000 บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559

7297 จ้างท าวัสดุ 10,155 10,155 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01826/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,155 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 10,155 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

7298 จ้างท าวัสดุ 72,000 72,000 ตกลงราคา ห้างหุ่นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ่นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 00600/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,000 บาท 72,000 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

7299 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 2,000,000 2,000,000 พิเศษ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 42/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,000,000 บาท  2,000,000 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7300 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 43,200 43,200 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00897/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,200.- บาท ราคาท่ีเสนอได้ 43,200.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

7301 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 10,800 10,800 ตกลงราคา บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 00954/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,800 บาท  10,800 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

7302 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 79,500 79,500 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 00892/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,500.- บาท  79,500.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

7303 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 48,000 48,000 ตกลงราคา บริษัท แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ากัด บริษัท แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ากัด ตามความต้องการ 01187/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท  48,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

7304 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 40,767 40,767 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ตามความต้องการ 01339/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 40,767.- บาท  40,767.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559
จ านวน 4 รายการ

7305 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,991.26 20,991.26 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 00787/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 20,991.26 บาท  20,991.26 บาท ของผู้ใช้ 7/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7306 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 44,400 44,400 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01069/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 44,400.- บาท 44,400.- บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7307 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 33,000 33,000 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01408/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 33,000.- บาท 33,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7308 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,119.95 9,119.95 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 01129/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 5,119.95 บาท 5,119.95 บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559
จ านวน 4 รายการ

7309 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 93,453.80 93,453.80 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด ตามความต้องการ 01413/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 93,453.80 บาท  93,453.80 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559
จ านวน 22 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7310 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 91,998.69 91,998.69 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 01123/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 91,998.69 บาท  91,998.69 บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559
จ านวน 2 รายการ

7311 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 206,729.35 206,729.35 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดีก่อสร้าง บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 37/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 206729.35 บาท 206729.35 บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7312 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 33,170 33,170 ตกลงราคา
บริษัท เมด เทค เอ็นจิเนียร่ิง (ไทย

แลนด์) จ ากัด
บริษัท เมด เทค เอ็นจิเนียร่ิง (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01427/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 33,170.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 33,170.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7313 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,800 2,800 ตกลงราคา
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01442/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,800.-บาท 2,800.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7314 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,500 4,500 ตกลงราคา
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01280/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,500.-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7315 ซ่อมวัสดุการแพทย์ 13,395.33 13,395.33 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00981/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,395.33 บาท 13,395.33 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2559

7316 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 65,000 65,000 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01468/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2559

7317 จ้างติดต้ัง 9,095 9,095 ตกลงราคา
บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)
บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) ตามความต้องการ 00687/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7318 จ้างเหมาบริการ 4,950 4,950 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ตามความต้องการ 00735/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,950.-บาท  4,950.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

7319 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00211/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7320 จ้างเหมาบริการ 8,763.30 8,763.30 ตกลงราคา บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00736/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,763.30 บาท  8,763.30 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

7321 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 113,420 113,420 ตกลงราคา บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 21/2559
และการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 113,420.-บาท  113,420.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559
จ านวน 9 รายการ

7322 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 337,050 337,050 ตกลงราคา บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 38/2560
และการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 337,050.-บาท  337,050.-บาท ของผู้ใช้ 24/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7323 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 311,597.91 311,597.91 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 614/2559
และการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 311,597.91 บาท 311,597.91 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2559
จ านวน 3 รายการ

7324 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 81,855 81,855 ตกลงราคา บริษัท ซิมม์ จ ากัด บริษัท ซิมม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01063/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,855.-บาท  81,855.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

7325 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 5,800 5,800 ตกลงราคา บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ตามความต้องการ 00819/2560
จ านวน 1 รายการ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 8/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 5,800.-บาท  5,800.-บาท
7326 จ้างติดต้ัง 76,237.50 76,237.50 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี ตามความต้องการ 01064/2560

จ านวน 6 รายการ โซลูช่ัน จ ากัด โซลูช่ัน จ ากัด ของผู้ใช้ 16/11/2559
ราคาท่ีเสนอ 76,237.50 บาท  76,237.50 บาท

7327 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 27,200 27,200 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01282/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 27,200.-บาท  27,200.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2559
จ านวน 6 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7328 จ้างปรับปรุง 37,022 37,022 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล บริษัท เอ็นพี สเปเชียล ตามความต้องการ 00672/2560
จ านวน 7 รายการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ของผู้ใช้ 3/11/2560

ราคาท่ีเสนอ 37,022.-บาท  37,022.-บาท
7329 จ้างปรับปรุง 99,082 99,082 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 00786/2560

จ านวน 2 รายการ เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด ของผู้ใช้ 7/11/2559
ราคาท่ีเสนอ 99,082.-บาท 99,082.-บาท

7330 จ้างปรับปรุง 43,900 43,900 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 00647/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,900.-บาท 43,900.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

7331 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 26,964 26,964 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 00880/2560
ส่ิงก่อสร้าง เอ็ม.เค.ซี.จ ากัด เอ็ม.เค.ซี.จ ากัด ของผู้ใช้ 9/11/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,964.-บาท 26,964.-บาท

7332 จ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 43,900 43,900 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 00647/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,900.-บาท  43,900.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

7333 จ้างซ่อมแซม 15,515 15,515 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 00908/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,515.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 15,515.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

7334 จ้างท าวัสดุ 13,268 13,268 ตกลงราคา ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 01049/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,268.-บาท  13,268.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559

7335 จ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 14,000 14,000 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 01155/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท 14,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/11/2559

7336 จ้างเหมาบริการ 50,000 50,000 ตกลงราคา บริษัท บางกอกขนย้าย จ ากัด บริษัท บางกอกขนย้าย จ ากัด ตามความต้องการ 00733/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559

7337 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 19,288 19,288 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 00927/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 19,288.-บาท 19,288.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559
จ านวน 6 รายการ

7338 จ้างติดต้ัง 20,330 20,330 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00939/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,330.-บาท  20,330.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7339 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,690 12,690 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 00886/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 12,690.-บาท  12,690.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559
จ านวน 4 รายการ

7340 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 40,991.70 40,991.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 01050/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 40,991.70 บาท  40,991.70 บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559
จ านวน 9 รายการ

7341 จ้างท าวัสดุ 3,317 3,317 ตกลงราคา ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 00883/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,317.-บาท 3,317.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

7342 จ้างติดต้ัง 10,000.01 10,000.01 ตกลงราคา บริษัท ยูนิเวอร์แซล บริษัท ยูนิเวอร์แซล ตามความต้องการ 01055/2560
จ านวน 1 รายการ อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด อินฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด ของผู้ใช้ 16/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 10,000.01 บาท 10,000.01 บาท
7343 จ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 97,450.25 97,450.25 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 01126/2560

จ านวน 22 รายการ เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด ของผู้ใช้ 18/11/2559
ราคาท่ีเสนอ 97,450.25 บาท  97,450.25 บาท

7344 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,100 3,100 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 00874/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 3,100.-บาท 3,100.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559
จ านวน 2 รายการ

7345 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,075 24,075 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล บริษัท เอ็นพี สเปเชียล ตามความต้องการ 00876/2560
ส่ิงก่อสร้าง จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 9/11/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,075.-บาท 24,075.-บาท

7346 จ้างเหมาบริการ 9,630 9,630 ตกลงราคา ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 00929/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 11/11/2559

7347 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 62,440 62,440 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 00646/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 62,440.-บาท 62,440.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559
จ านวน 4 รายการ

7348 จ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 ตกลงราคา บริษัท นิวไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00864/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7349 จ้างเหมาบริการ 2,471.70 2,471.70 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 01206/2560
จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 22/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 2,471.70 บาท 2,471.70 บาท
7350 จ้างเหมาบริการ 10,496.70 10,496.70 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 01087/2560

จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 16/11/2559
ราคาท่ีเสนอ 10,496.70 บาท 10,496.70 บาท

7351 จ้างเหมาบริการ 96,011.10 96,011.10 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 01205/2560
จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 22/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 96,011.10 บาท 96,011.10 บาท
7352 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,004.31 11,004.31 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม ตามความต้องการ 01017/2560

ครุภัณฑ์การแพทย์ เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 15/11/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,004.31 บาท  11,004.31 บาท

7353 จ้างเหมาบริการ 2,712.45 2,712.45 ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00737/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,712.45 บาท  2,712.45 บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559

7354 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 38,520 38,520 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ตามความต้องการ 01207/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ซัพพลาย ซัพพลาย ของผู้ใช้ 22/11/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท  38,520.-บาท

7355 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,500 3,500 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 01015/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท  3,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7356 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 13,960 13,960 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม ตามความต้องการ 01016/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 15/11/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,960.-บาท  13,960.-บาท

7357 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,116 20,116 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00739/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,116.-บาท  20,116.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7358 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,313 6,313 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00740/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,313.-บาท 6,313.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
จ านวน 2 รายการ

7359 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 29,070 29,070 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00738/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 29,070.-บาท 29,070.-บาท ของผู้ใช้ 4/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7360 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 93,625 93,625 ตกลงราคา บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00891/2560
จ านวน 19 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.-บาท 93,625.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2559

7361 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 30,816 30,816 ตกลงราคา บริษัท ซิมม์ จ ากัด บริษัท ซิมม์ จ ากัด ตามความต้องการ 00815/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 30,816.-บาท 30,816.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2559

7362 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 81,855 81,855 ตกลงราคา บริษัท ซิมม์ จ ากัด บริษัท ซิมม์ จ ากัด ตามความต้องการ 01063/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,855.-บาท  81,855.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559

7363 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 28,355 28,355 ตกลงราคา ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ตามความต้องการ 00599/2560
งานช่าง ราคาท่ีเสนอ 28,355.-บาท 28,355.-บาท ของผู้ใช้ 03/11/2559

7364 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000 9,000 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01464/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.-บาท 9,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2559

7365 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,000 10,000 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01250/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2559

7366 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,500 8,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00619/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท 8,500.-บาท ของผู้ใช้ 03/11/2559

7367 จ้างปรับปรุง 93,828.30 93,828.30 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ตามความต้องการ 01065/2560
จ านวน 3 รายการ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ของผู้ใช้ 16/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 93,828.30 บาท  93,828.30 บาท
7368 จ้างติดต้ัง 270,014.50 350,050.50 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี ตามความต้องการ 39/2560

จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 24/11/2559
500,000 ราคาท่ีเสนอ 270,014.50 บาท  270,014.50 บาท
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7369 จ้างปรับปรุง 66,999.12 66,999.12 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ตามความต้องการ 01056/2560
จ านวน 25 รายการ บริการ บริการ ของผู้ใช้ 16/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 66,999.12 บาท  66,999.12 บาท
7370 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 26,000 26,000 ตกลงราคา บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ตามความต้องการ 00817/2560

จ านวน 4 รายการ ซิลเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซิลเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 8/11/2559
ราคาท่ีเสนอ 26,000.-บาท  26,000.-บาท

7371 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 26,000 26,000 ตกลงราคา บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ตามความต้องการ 00817/2560
จ านวน 4 รายการ ซิลเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซิลเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 8/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 26,000.-บาท  26,000.-บาท
7372 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 00743/2560

จ านวน 2 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 4/11/2559
ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท  4,922.-บาท

7373 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 151,886.50 151,886.50 พิเศษ บริษัท โอลิมปัส บริษัท โอลิมปัส มีข้อจ ากัดเฉพาะ 43/2560
จ านวน 1 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด 28/11/2559

ราคาท่ีเสนอ 151,886.50.-บาท 151,886.50.-บาท
7374 จ้างเปล่ียนสายเมนไฟฟ้า 3,017,000 3,017,000 ตกลงราคา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ตามความต้องการ 47/2559

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,017,000 บาท  3,017,000 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2559
7375 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,500 1,500 ตกลงราคา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 01089/2560

ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7376 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,733.40 1,733.40 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 00620/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,733.40 บาท  1,733.40 บาท ของผู้ใช้ 3/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7377 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,500 3,500 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 00616/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7378 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,815 4,815 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ตามความต้องการ 00601/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 3/11/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,815.-บาท 4,815.-บาท

7379 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 10,700 10,700 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอสส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอสส์ ตามความต้องการ 01244/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ไซแอนติฟิค แอสโซซิเอท ไซแอนติฟิค แอสโซซิเอท ของผู้ใช้ 22/11/2559
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท

7380 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,815 4,815 ตกลงราคา บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01085/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,815.-บาท 4,815.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2559
จ านวน 1 รายการ

7381 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 7,490 7,490 ตกลงราคา บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01466/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 7,490.-บาท  7,490.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2559
จ านวน 2 รายการ

7382 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,770 11,770 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01733/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 11,770.-บาท  11,770.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 3 รายการ

7383 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01810/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7384 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,800 5,800 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01736/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,800.-บาท  5,800.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7385 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,222 9,222 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01808/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,222.-บาท  9,222.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559
จ านวน 3 รายการ

7386 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,745 3,745 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01809/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,745.-บาท  3,745.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559
จ านวน 1 รายการ
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7387 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,900 9,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01732/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,900.-บาท  9,900.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 2 รายการ

7388 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,877 11,877 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01731/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 11,877.-บาท  11,877.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 4 รายการ

7389 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,900 9,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01734/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,900.-บาท  9,900.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 2 รายการ

7390 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,202 9,202 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01171/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,202.-บาท  9,202.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2559
จ านวน 3 รายการ

7391 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 30,000 30,000 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01807/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7392 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 26,500 26,500 ตกลงราคา บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด บริษัท เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด ตามความต้องการ 01728/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 26,500.-บาท  26,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7393 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 77,040 77,040 ตกลงราคา บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด ตามความต้องการ 02107/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท  77,040.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
จ านวน 2 รายการ

7394 จ้างติดต้ัง 18,725 18,725 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 01752/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,725.-บาท  18,725.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

7395 จ้างเหมาบริการ 24,610 24,610 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 02070/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,610.-บาท  24,610.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7396 จ้างเหมาบริการ 56,068 56,068 ตกลงราคา
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอรา

ตอร่ี จ ากัด
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอ

ราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 02069/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,068.-บาท  56,068.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

7397 จ้างเหมาบริการ 7,436.50 7,436.50 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 02073/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,436.50.-บาท  7,436.50.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

7398 จ้างเหมาบริการ 9,800 9,800 ตกลงราคา นาย ศุภชัย ธรรมนิมิตโชค นาย ศุภชัย ธรรมนิมิตโชค ตามความต้องการ 01451/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,800.-บาท  9,800.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

7399 จ้างเหมาบริการ 9,650 9,650 ตกลงราคา นาย ศุภชัย ธรรมนิมิตโชค นาย ศุภชัย ธรรมนิมิตโชค ตามความต้องการ 01456/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,800.-บาท  9,800.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

7400 จ้างเหมาบริการ 6,259.50 6,259.50 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 02072/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,259.50 บาท  6,259.50 บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559

7401 จ้างท าวัสดุ 20,758 20,758 ตกลงราคา ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 01672/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,758 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 20,758 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

7402 จ้างท าวัสดุ 44,137.50 44,137.50 ตกลงราคา
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลย่ี โซลูช่ัน 

จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลย่ี โซลูช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 01835/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,137.50 บาท 44,137.50 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

7403 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 9,148.50 9,148.50 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01566/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,148.50 บาท 9,148.50 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2559

7404 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 281,731 281,731 พิเศษ บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 62/2560(ร)
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 281,731 บาท  281,731 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

7405 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 62,755.50 62,755.50 ตกลงราคา
บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01852/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,755.50 บาท  62,755.50 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

7406 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 350,000 350,000 พิเศษ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 53/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 350,000 บาท  350,000 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7407 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 36,000 36,000 ตกลงราคา
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ 01457/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท  36,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/12/2559

7408 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 3,852 3,852 ตกลงราคา บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01724/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,852.- บาท  3,852.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

7409 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 1,926 1,926 ตกลงราคา
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท เซอร์วิส 

จ ากัด
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท 

เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 01473/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,926.- บาท 1,926.- บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

7410 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 32,655.33 32,655.33 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01476/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 32,655.33 บาท 32,655.33 บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

7411 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 3,611.25 3,611.25 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02105/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,611.25 บาท  3,611.25 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

7412 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 4,766.85 4,766.85 ตกลงราคา บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 02110/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4766.85 บาท 4766.85 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

7413 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 696,570 696,570 พิเศษ บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 61/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 696,570 บาท 696,570 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

7414 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 219,082.50 219,082.50 พิเศษ บริษัท ฟิลิปส์ (ประทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟิลิปส์ (ประทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 51/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 219,082.50 บาท 219,082.50 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559

7415 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,139.20 24,139.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 01753/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 24,139.20 บาท  24,139.20 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 2 รายการ

7416 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 43,078.20 43,078.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 01771/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 43,078.20 บาท  43,078.20 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559
จ านวน 3 รายการ

7417 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 497,560.70 607,954.07 ตกลงราคา บริษัท แอททรีโอ จ ากัด บริษัท แอททรีโอ จ ากัด ตามความต้องการ 41/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 497,560.70 บาท 497,560.70 บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7418 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 315,600 372,347.52 ตกลงราคา บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคช่ัน จ ากัด บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 56/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 315,600.- บาท 315,600.- บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7419 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 315,600 372,347.52 ตกลงราคา บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคช่ัน จ ากัด บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 56/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 315,600.- บาท 315,600.- บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7420 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 52,000 52,000 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01844/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 52,000.-บาท  52,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559
จ านวน 8 รายการ

7421 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,900 4,900 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02106/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,900.-บาท 4,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7422 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,900 4,900 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02104/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,900.-บาท 4,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7423 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,500 2,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02091/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7424 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 30,000 30,000 ตกลงราคา บริษัท แอสตาเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แอสตาเมเยอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 02085/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7425 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,500 2,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01775/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7426 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 29,070 29,070 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02064/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 29,070.-บาท 29,070.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7427 จ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 74,145 74,145 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 02001/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,145.- บาท 74,145.- บาท ของผู้ใช้ 22/12/2559

7428 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 83,953.81 83,953.81 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 66/2560
และการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 83,953.81 บาท  83,953.81 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559
จ านวน 16 รายการ

7429 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,195 5,195 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02191/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,195.-บาท  5,195.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559
จ านวน 2 รายการ

7430 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,500 8,500 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02158/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท  8,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7431 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02188/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7432 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,235 11,235 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02156/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 11,235.-บาท 11,235.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7433 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,685 12,685 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02159/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,685.-บาท 12,685.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559
จ านวน 2 รายการ

7434 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,745 3,745 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02154/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,745.-บาท  3,745.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7435 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,901.25 24,901.25 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02067/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 24,901.25 บาท 24,901.25 บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7436 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,889.50 15,889.50 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01477/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,889.50 บาท  15,889.50 บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

7437 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 120,000 120,000 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 95/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 120,000.-บาท  120,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/12/2559

7438 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 72,225 72,225 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02204/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,225.-บาท  72,225.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2559

7439 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,408 15,408 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01567/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,408.-บาท  15,408.-บาท ของผู้ใช้ 9/12/2559

7440 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,815 4,815 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02222/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,815.-บาท 4,815.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559

7441 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02206/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559
จ านวน 1 รายการ

7442 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 481.50 481.50 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01486/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 481.50 บาท 481.50 บาท ของผู้ใช้ 2/12/2559

7443 จ้างร้ือถอนอาคาร 301,000 301,000 ตกลงราคา บริษัท พอร์ทอล เฟรม บริษัท พอร์ทอล เฟรม ตามความต้องการ 59/2560
จ านวน 1 รายการ (ไทยแลนด์) จ ากัด (ไทยแลนด์) จ ากัด ของผู้ใช้ 14/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 301,000.-บาท  301,000.-บาท
7444 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02108/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
7445 จ้างซ่อมคุรภัณ์การแพทย์ 3,500 3,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02109/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559
7446 จ้างซ่อมคุรภัณ์การแพทย์ 8,500 8,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01818/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท 8,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7447 จ้างซ่อมคุรภัณ์การแพทย์ 17,500 17,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02115/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท 17,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

7448 จ้างซ่อมคุรภัณ์การแพทย์ 17,500 17,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02116/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท 17,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2559

7449 จ้างซ่อมคุรภัณฑ์การแพทย์ 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01817/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

7450 จ้างติดต้ัง 244,548.50 340,135.16 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด 83/2560
จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน โซลูช่ัน จ ากัด โซลูช่ัน จ ากัด 22/12/2559

500,000 ราคาท่ีเสนอ 244,548.50 บาท  244,548.50 บาท
7451 จ้างปรับปรุง 307,156 316,475.78 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ราคาต่ าสุด 82/2560

จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด 22/12/2559
500,000 ราคาท่ีเสนอ 307,156.-บาท  307,156.-บาท

7452 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 32,742 32,742 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ตามความต้องการ 02212/2560
จ านวน 4 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 28/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 32,742.-บาท  32,742.-บาท
7453 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 85,205 85,205 ตกลงราคา บริษัท เนฟโฟรแคร์ บริษัท เนฟโฟรแคร์ ตามความต้องการ 01495/2560

จ านวน 4 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 1/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 85,205.-บาท  85,205.-บาท

7454 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 33,500 33,500 ตกลงราคา บริษัท เนฟโฟรแคร์ บริษัท เนฟโฟรแคร์ ตามความต้องการ 01475/2560
จ านวน 2 รายการ  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 1/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 33,500.-บาท  33,500.-บาท
7455 จ้างเหมาบริการ 17,359.68 17,359.68 ตกลงราคา บริษัท ชูก้าปร้ินท์ จ ากัด บริษัท ชูก้าปร้ินท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01890/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,359.68 บาท  17,359.68 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559
7456 จ้างซ่อมแซม 21,500 21,500 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 02051/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,500.-บาท  21,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7457 จ้างปรับปรุง 192,600 235,332 ตกลงราคา บริษัท แอททรีโอ จ ากัด บริษัท แอททรีโอ จ ากัด ราคาต่ าสุด 65/2560
จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท  192,600.-บาท 16/12/2559

500,000
7458 จ้างติดต้ัง 94,267 94,267 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล บริษัท เอ็นพี สเปเชียล ตามความต้องการ 01684/2560

จ านวน 5 รายการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ของผู้ใช้ 9/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 94,267.-บาท  94,267.-บาท

7459 จ้างซ่อมแซม 94,589.70 74,589.70 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 01892/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,589.70 บาท  74,589.70 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2559

7460 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 4,092.75 4,092.75 ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล ตามความต้องการ 01856/2560
จ านวน 4 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 16/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 4,092.75 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 4,092.75 บาท
7461 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,926 1,926 ตกลงราคา บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล ตามความต้องการ 01855/2560

จ านวน 4 รายการ  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 16/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 1,926.-บาท  1,926.-บาท

7462 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 85,000 85,000 ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01854/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,000.-บาท 85,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2559

7463 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 20,897.10 20,897.10 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ตามความต้องการ 02207/2560
จ านวน 4 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 28/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 20,897.10 บาท 20,897.10 บาท
7464 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 497,330 497,330 พิเศษ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 55/2560

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 497,330.-บาท  497,330.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2559
7465 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,025 8,025 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02155/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,025.-บาท  8,025.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559
7466 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,918 7,918 ตกลงราคา บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด ตามความต้องการ 01727/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,918.-บาท 7,918.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559
7467 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,400 21,400 ตกลงราคา บริษัท ทรีท เมด จ ากัด บริษัท ทรีท เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02060/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท  21,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/12/2559



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7468 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 28,685.31 28,685.31 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์ ตามความต้องการ 02066/2560
จ านวน 3 รายการ แอนด์แคร์ จ ากัด แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 23/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 28,685.31 บาท  28,685.31 บาท
7469 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 02160/2560

จ านวน 2 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 27/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท  4,922.-บาท

7470 ซ้ืออะไหล่ลิฟท์ 106,507.80 106,507.80 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 86/2560
จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน ราคาท่ีเสนอ 106,507.80 บาท  106,507.80 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2559

500,000
7471 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 450,000 450,000 พิเศษ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ ตามความต้องการ 87/2560

และการแพทย์ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 27/12/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450,000.-บาท  450,000.-บาท

7472 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 02205/2560
จ านวน 2 รายการ จ ากัด จ ากัด

ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท  4,922.-บาท ของผู้ใช้ 28/12/2559
7473 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 02180/2560

จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 28/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท

7474 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ 29,070 29,070 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01729/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,070.-บาท  29,070.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2559

7475 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ 2,889 2,889 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 02185/2560
จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 28/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 2,889.-บาท  2,889.-บาท
7476 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ 4,815 4,815 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 02157/2560

จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 27/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 4,815.-บาท  4,815.-บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7477 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 02186/2560
จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 28/12/2559

ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท
7478 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ 269,597.20 269,597.20 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส บริษัท โอลิมปัส ตามความต้องการ 52/2559

จ านวน 9 รายการ  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 8/12/2559
ราคาท่ีเสนอ 269,597.20.-บาท  269,597.20.-บาท

7479 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,675 2,675 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ บริษัท เอ็มแคร์ ตามความต้องการ 02189/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 28/12/2559
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,675.-บาท 2,675.-บาท

7480 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 47,347.50 47,347.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01853/2560
จ านวน 20 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,347.50 บาท  47,347.50 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2559

7481 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,400 4,400 ตกลงราคา บริษัท ทัตภัณฑ์ไทย จ ากัด บริษัท ทัตภัณฑ์ไทย จ ากัด ตามความต้องการ 02385/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,400.-บาท  4,400.-บาท ของผู้ใช้ 11/1/2560
จ านวน 3 รายการ

7482 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 98,800 98,800 ตกลงราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 81/2560(ร)
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7483 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 61,525 61,525 ตกลงราคา บริษัท นิวแม็ก จ ากัด บริษัท นิวแม็ก จ ากัด ตามความต้องการ 03115/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 61,525.-บาท 61,525.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560
จ านวน 4 รายการ

7484 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 17,000 17,000 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02843/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 17,000.-บาท 17,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7485 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,500 4,500 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02961/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,500.-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7486 จ้างเหมาบริการ 15,386.60 15,386.60 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 02869/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,386.60 บาท 15,386.60 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

7487 จ้างเหมาบริการ 50,471.90 50,471.90 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 02666/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,471.90 บาท 50,471.90 บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

7488 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,328.60 5,328.60 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 02383/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,328.60 บาท 5,328.60 บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7489 จ้างเหมาบริการ 29,007.70 29,007.70 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 02382/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,007.70 บาท  29,007.70 บาท ของผู้ใช้ 13/1/2560

7490 จ้างเหมาบริการ 4,547.50 4,547.50 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 02568/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,547.50 บาท  4,547.50 บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560

7491 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 39,376 39,376 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ตามความต้องการ 02855/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 39,376.-บาท 39,376.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 5 รายการ

7492 จ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 99,900 99,900 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 02579/2560
จ านวน 23 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 19/1/2560

7493 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,480 1,480 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 02424/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,480.-บาท 1,480.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7494 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 87,346.88 87,346.88 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02870/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 87,346.88 บาท  87,346.88 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 7 รายการ

7495 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,889 2,889 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02569/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,889.- บาท  2,889.- บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560
จ านวน 7 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7496 จ้างติดต้ัง 67,300 67,300 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 03002/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,300.-บาท 67,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

7497 จ้างเหมาบริการ 97,500.06 97,500.06 ตกลงราคา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02856/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,500.06 บาท  97,500.06 บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560

7498 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,080 20,080 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 02364/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 20,080.-บาท  20,080.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560
จ านวน 8 รายการ

7499 จ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 65,098.80 65,098.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 02470/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,098.80 บาท  65,098.80 บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560

7500 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 242,290.80 242,290.80 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 156/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 242,290.80 บาท  242,290.80 บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

7501 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 49,284.20 49,284.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 02366/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 49,284.20 บาท  49,284.20 บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560
จ านวน 6 รายการ

7502 จ้างติดต้ัง 182,021.20 182,021.20 ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 105/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 182,071.20 บาท 182,071.20 บาท ของผู้ใช้ 9/1/2560

7503 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 89,024 89,024 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 03057/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 89,024.-บาท  89,024.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560
จ านวน 5 รายการ

7504 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 98,400 98,400 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 03056/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 98,400.-บาท  98,400.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560
จ านวน 3 รายการ

7505 จ้างเหมาบริการ 28,355 28,355 ตกลงราคา บริษัท ศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัย บริษัท ศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัย ตามความต้องการ 02928/2560
จ านวน 16 รายการ ทางการแพทย์และการเกษตร ทางการแพทย์และการเกษตร ของผู้ใช้ 25/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 28,355.-บาท 28,355.-บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7506 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,210 3,210 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02669/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท  3,210.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7507 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 67,410 67,410 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเพียว (2009) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเพียว (2009) ตามความต้องการ 02573/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 67,410.-บาท  67,410.-บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560
จ านวน 4 รายการ

7508 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,500 8,500 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02571/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท  8,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7509 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 25,573 25,573 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเพียว (2009) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีนเพียว (2009) ตามความต้องการ 02867/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 25,573.-บาท 25,573.-บาท ของผู้ใช้ 14/1/2560
จ านวน 3 รายการ

7510 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,500 1,500 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02668/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7511 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02873/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท 4,922.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 2 รายการ

7512 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 13,482 13,482 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02874/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 13,482.-บาท 13,482.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 4 รายการ

7513 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,547.50 4,547.50 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 02960/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,547.50 บาท  4,547.50 บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7514 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02871/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท 4,922.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7515 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 88,168 88,168 ตกลงราคา บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 02965/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,168.-บาท 88,168.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

7516 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 53,500 53,500 ตกลงราคา บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02927/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท  53,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2560
จ านวน 2 รายการ

7517 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 31,393.80 31,393.80 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03105/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,393.80 บาท 31,393.80 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

7518 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 529.65 529.65 ตกลงราคา
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 03103/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 529.65 บาท  529.65 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

7519 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 15,857.40 15,857.40 ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จ ากัด ตามความต้องการ 03104/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,857.40 บาท 15,857.40 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

7520 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,000 4,000 ตกลงราคา บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02962/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,000.-บาท 4,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560
จ านวน 1 รายการ

7521 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,202 9,202 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02570/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,202.-บาท  9,202.-บาท ของผู้ใช้ 16/1/2560
จ านวน 3 รายการ

7522 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 88,168 88,168 ตกลงราคา บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 02964/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,168.-บาท  88,168.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2560

7523 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 18,297 18,297 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02872/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 18,297.-บาท  18,297.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 4 รายการ

7524 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 99,510 99,510 ตกลงราคา บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02846/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7525 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 90,950 90,950 ตกลงราคา บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02670/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560
จ านวน 3 รายการ

7526 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 45,935.10 45,935.10 ตกลงราคา
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 03102/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,935.10 บาท  45,935.10 บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560

7527 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลประวัติ 450,000 500,000 ตกลงราคา นางสาวนงลักษณ์  ไพรสันเทียะ นางสาวนงลักษณ์  ไพรสันเทียะ ตามความต้องการ 80/2560(ร)
คนไข้เก่ามะเร็งนรีเวช ราคาท่ีเสนอ 450,000.-บาท 450,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/01/2560

7528 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 800 800 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ตามความต้องการ 02377/2560
งานศัลยศาสตร์ท่ัวไป ราคาท่ีเสนอ 800.-บาท 800.-บาท ของผู้ใช้ 13/01/2560

7529 จ้างเดินสายสัญญาณใยแก้ว 240,429 278,449.66 ตกลงราคา บริษัท เบรนเนท บริษัท เบรนเนท ราคาต่ าสุด 121/2560
น าแสง ไม่เกิน คอนซัลแทนส์ จ ากัด คอนซัลแทนส์ จ ากัด 16/1/2560
จ านวน 1 รายการ 500,000 ราคาท่ีเสนอ 240,429.-บาท  240,429.-บาท

7530 จ้างก่อสร้างพ้ืนท่ีส าหรับเก็บรถ 469,924 484,182.52 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ราคาต่ าสุด 150/2560
เข็นผู้ป่วย ไม่เกิน เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด 26/1/2560
จ านวน 1 รายการ 500,000 ราคาท่ีเสนอ 469,924.-บาท  469,924.-บาท

7531 จ้างซ่อมแซม 13,482 13,482 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 03055/2560
จ านวน 1 รายการ เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 30/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 13,482.-บาท  13,482.-บาท
7532 จ้างติดต้ัง 12,626 12,126 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 03054/2560

จ านวน 1 รายการ เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 30/1/2560
ราคาท่ีเสนอ 12,126.-บาท  12,126.-บาท

7533 จ้างซ่อมแซม 24,824 24,824 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 03059/2560
จ านวน 2 รายการ เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 30/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 24,824.-บาท  24,824.-บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7534 จ้างปรับปรุง 66,968.09 66,968.09 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ตามความต้องการ 01412/2560
จ านวน 29 รายการ บริการ บริการ ของผู้ใช้ 9/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 66,968.09 บาท  66,968.09 บาท
7535 จ้างเหมาบริการ 21,400 21,400 ตกลงราคา บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ ตามความต้องการ 02860/2560

จ านวน 1 รายการ เทรดด้ิง จ ากัด เทรดด้ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/1/2560
ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท  21,400.-บาท

7536 จ้างเหมาบริการ 19,260 19,260 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02944/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,260.-บาท  19,260.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

7537 จ้างเหมาบริการ 17,976 17,976 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02943/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,976.-บาท  17,976.-บาท ของผู้ใช้ 27/1/2560

7538 จ้างเหมาบริการ 24,289 24,289 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยีโซลูช่ัน บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยีโซลูช่ัน ตามความต้องการ 02945/2560
จ านวน 3 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 27/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 24,289.-บาท  24,289.-บาท
7539 จ้างเหมาบริการ 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 03060/2560

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2560
7540 จ้างซ่อมแซม 14,605 14,605 ตกลงราคา ร้านธงชาต เทรดด้ิง ร้านธงชาต เทรดด้ิง ตามความต้องการ 02851/2560

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,605.-บาท  14,605.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2560
7541 ติดต้ัง 85,600 85,600 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันดามัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันดามัน ตามความต้องการ 02733/2560

จ านวน 1 รายการ พัฒนา พัฒนา ของผู้ใช้ 23/1/2560
ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท  85,600.-บาท

7542 จ้างปรับปรุง 55,105 55,105 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ตามความต้องการ 02858/2560
จ านวน 2 รายการ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ของผู้ใช้ 24/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 55,105.-บาท 55,105.-บาท
7543 จ้างเหมาบริการ 97,102.50 97,102.50 ตกลงราคา บริษัท ซันไฟว์ คอร์ปอเรช่ัน บริษัท ซันไฟว์ คอร์ปอเรช่ัน ตามความต้องการ 02941/2560

จ านวน 3 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 27/1/2560
ราคาท่ีเสนอ 97,102.50.-บาท  97,102.50.-บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7544 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,025 8,025 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล บริษัท เอ็นพี สเปเชียล ตามความต้องการ 02472/2560
จ านวน 3 รายการ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ของผู้ใช้ 12/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 8,025.-บาท  8,025.-บาท
7545 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 56,348.13 56,348.13 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์ ตามความต้องการ 02572/2560

จ านวน 2 รายการ แอนด์แคร์ จ ากัด แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 16/1/2560
ราคาท่ีเสนอ 56,348.13.-บาท  56,348.13.-บาท

7546 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,400 3,400 ตกลงราคา บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 02384/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,400.-บาท  3,400.-บาท ของผู้ใช้ 11/1/2560

7547 ซ้ืออะไหล่ลิฟท์ 266,558.40 266,558.40 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ตามความต้องการ .1/2560
จ านวน 1 รายการ ไม่เกิน (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 4/1/2560

500,000 ราคาท่ีเสนอ 266,558.40 บาท  266,558.40 บาท
7548 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 32,742 32,742 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์ ตามความต้องการ 02381/2560

จ านวน 15 รายการ แอนด์แคร์ จ ากัด แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 11/1/2560
ราคาท่ีเสนอ 32,742.-บาท  32,742.-บาท

7549 จ้างเหมาบริการ 29,831.60 29,831.60 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 02963/2560
จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 26/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 29,831.60 บาท  29,831.60 บาท
7550 จ้างเหมาบริการ 43,506.20 43,506.20 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 02705/2560

จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 18/1/2560
ราคาท่ีเสนอ 43,506.20.-บาท  43,506.20.-บาท

7551 จ้างเหมาบริการ 43,506.20 43,506.20 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 02705/2560
จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 18/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 43,506.20.-บาท  43,506.20.-บาท
7552 จ้างเหมาบริการ 96,000.40 96,000.40 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 02665/2560

จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 17/1/2560
ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.40 บาท 96,000.40บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7553 จ้างเหมาบริการ 8,000 8,000 ตกลงราคา นาย ศุภชัย  ธรรมนิมิตโชค นาย ศุภชัย  ธรรมนิมิตโชค ตามความต้องการ 02667/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท  8,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

7554 จ้างเหมาบริการ 42,800 42,800 ตกลงราคา บริษัท ทรีท เมด จ ากัด บริษัท ทรีท เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02704/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท  42,800.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560

7555 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 52,410 52,410 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ ตามความต้องการ 02868/2560
จ านวน 2 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 24/1/2560

ราคาท่ีเสนอ 52,410.-บาท  52,410.-บาท
7556 จ้างเหมาบริการ 48,600 48,600 ตกลงราคา บริษัท โฟร์ พี.แอดส์ (96) จ ากัด บริษัท โฟร์ พี.แอดส์ (96) จ ากัด ตามความต้องการ 02468/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 12/1/2560
7557 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 18,816 18,816 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 03109/2560

ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ  18,816.-บาท   18,816.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2560
จ านวน 2 รายการ

7558 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 30,000 30,000 ตกลงราคา บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02664/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2560
จ านวน 4 รายการ

7559 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,577.40 11,577.40 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส บริษัท โอลิมปัส ตามความต้องการ 02946/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 27/1/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,577.40.-บาท  11,577.40.-บาท

7560 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 21,464.20 21,464.20 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส บริษัท โอลิมปัส ตามความต้องการ 02415/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 18/1/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,464.20 บาท 21,464.20 บาท

7561 จ้างติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 497,000 497,000 ตกลงราคา บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ ากัด บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ ากัด ตามความต้องการ 188/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 497,000.-บาท  497,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560

7562 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,794.50 6,794.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 03764/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,794.50 บาท  6,794.50 บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7563 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 200,000 200,000 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 176/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 200,000 บาท  200,000 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560
จ านวน 21 รายการ

7564 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,466.80 3,466.80 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) จ ากัด บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) จ ากัด ตามความต้องการ 03940/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,466.80 บาท  3,466.80 บาท ของผู้ใช้ 28/2/2560

7565 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,893 24,893 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 03618/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 24,893.-บาท  24,893.- บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7566 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 75,970 75,970 ตกลงราคา บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาเคท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03762/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 75,970.-บาท  75,970.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7567 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 10,700 10,700 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03617/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท 10,700.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7568 จ้างติดต้ังครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 87,911.20 87,911.20 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอก เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอก เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 03384/2560
และการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 87,911.20 บาท 87,911.20 บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560
จ านวน 9 รายการ

7569 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,734.75 4,734.75 ตกลงราคา บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด ตามความต้องการ 03627/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 4,734.75 บาท 4,734.75 บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 3 รายการ

7570 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 13,200 13,200 ตกลงราคา บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด ตามความต้องการ 03367/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 13,200.-บาท 13,200.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7571 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,893 24,893 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03664/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 24,893.-บาท 24,893.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7572 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 25,000 25,000 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้
จ านวน 1 รายการ

7573 จ้างเหมาบริการ 37,450 37,450 ตกลงราคา บริษัท เอ็กซ์แพนดิส จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แพนดิส จ ากัด ตามความต้องการ 03240/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,450.-บาท 37,450.-บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

7574 จ้างเหมาบริการ 62,060 62,060 ตกลงราคา บริษัท ทรีท เมด จ ากัด บริษัท ทรีท เมด จ ากัด ตามความต้องการ
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,060.-บาท 62,060.-บาท ของผู้ใช้ 03621/2560

7575 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 42,800 42,800 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ตามความต้องการ 17/2/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท 42,800.-บาท ของผู้ใช้ 03763/2560
จ านวน 4 รายการ 22/2/2560

7576 จ้างติดต้ัง 19,527.50 29,527.50 ตกลงราคา
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 03630/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,527.50 บาท 19,527.50 บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

7577 จ้างติดต้ัง 10,165 10,165 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ตามความต้องการ
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,165.-บาท 10,165.-บาท ของผู้ใช้ 03625/2560

7578 จ้างติดต้ัง 275,525 275,525 ตกลงราคา บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ ากัด บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ จ ากัด ตามความต้องการ 17/2/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 275,525 บาท 275,525 บาท ของผู้ใช้ 03631/2560

7579 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,950 4,950 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 17/2/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,950.-บาท 4,950.-บาท ของผู้ใช้ 181/2560
จ านวน 1 รายการ 10/2/2560

7580 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,996 2,996 ตกลงราคา บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 03314/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7581 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,500.00 5,500.00 ตกลงราคา
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด ตามความต้องการ 03652/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,500.-บาท 5,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7582 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 29,070 29,070 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03649/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 29,070.-บาท 29,070.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7583 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,116 20,116 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03225/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,116.-บาท 20,116.-บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7584 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 2,000 2,000 ตกลงราคา บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ตามความต้องการ 03227/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,000.-บาท 2,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560

7585 จ้างเหมาบริการ 32,645.70 32,645.70 ตกลงราคา
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอรา

ตอร่ี จ ากัด
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอ

ราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 03648/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,645.70 บาท 32,645.70 บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

7586 จ้างเหมาบริการ 34,026 34,026 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 03756/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,026.- บาท 34,026.- บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

7587 จ้างเหมาบริการ 11,491.80 11,491.80 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 03366/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 11,491.80 บาท  11,491.80 บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

7588 จ้างเหมาบริการ 24,171.30 24,171.30 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 03754/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,171.30 บาท  24,171.30 บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

7589 จ้างปรับปรุงเปล่ียนท่อ 309,116 309,116 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด ตามความต้องการ 03755/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 309,116.-บาท  309,116.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560

7590 จ้างติดต้ังหลังคา 490,000 490,000 ตกลงราคา กิจการร่วมค้า เคที คอนสตรัคช่ัน จีโนล กรุ๊ป กิจการร่วมค้า เคที คอนสตรัคช่ัน จีโนล กรุ๊ป ตามความต้องการ 187/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 490,000.-บาท  490,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7591 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,000 4,000 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 103/2560(ร)
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 4,000.-บาท  4,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7592 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 69,550 69,550 ตกลงราคา บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03628/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 69,550.-บาท  69,550.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7593 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03243/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท  9,500.-บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7594 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03761/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท  9,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7595 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03760/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท  9,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7596 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03759/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท  9,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7597 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,527 6,527 ตกลงราคา บริษัท โปรเวนช่ันทีม จ ากัด บริษัท โปรเวนช่ันทีม จ ากัด ตามความต้องการ 03757/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,527.-บาท 6,527.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 3 รายการ

7598 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03368/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7599 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03666/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7600 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03686/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7601 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,010 24,010 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03684/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 24,010.-บาท  24,010.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 3 รายการ

7602 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03469/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7603 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 66,000 66,000 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03682/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 66,000.-บาท 66,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7604 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,420 6,420 ตกลงราคา
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03470/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 14/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7605 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,457 5,457 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03414/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,457.-บาท 5,457.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560
จ านวน 3 รายการ

7606 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03365/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท  9,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7607 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 23,520 23,520 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03758/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 23,520.-บาท 23,520.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7608 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03419/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7609 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,007.60 5,007.60 ตกลงราคา บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ตามความต้องการ 03665/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,007.60 บาท  5,007.60 บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560

7610 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 53,500 53,500 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท  53,500.-บาท ของผู้ใช้ 03944/2560
จ านวน 7 รายการ 28/2/2560

7611 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,140 2,140 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย ตามความต้องการ 03106/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,140.-บาท  2,140.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7612 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03418/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7613 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03229/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7614 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 46,010 46,010 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03620/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 46,010.- บาท 46,010.- บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7615 จ้างซ่อมวัสดุการแพทย์ 14,980 14,980 ตกลงราคา บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 03364/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,980.-บาท  14,980.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

7616 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 74,410 74,410 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03239/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 74,410.-บาท  74,410.-บาท ของผู้ใช้ 3/2/2560
จ านวน 3 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7617 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,889.50 15,889.50 ตกลงราคา
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซ

อรวิส จ ากัด
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอรวิส จ ากัด ตามความต้องการ 03420/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 15,889.50 บาท 15,889.50 บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560

7618 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 53,920 53,920 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,920.-บาท  53,920.-บาท ของผู้ใช้ 03941/2560

7619 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 71,377.56 71,377.56 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 28/2/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,377.56 บาท  71,377.56 บาท ของผู้ใช้ 03475/2560

7620 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 14/2/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 03363/2560
จ านวน 2 รายการ 9/2/2560

7621 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03667/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท 20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 20/2/2560
จ านวน 2 รายการ

7622 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 96,300 96,300 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03687/2560
ครุภัณฑ์ส านักงาน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 4 รายการ

7623 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 69,550 69,550 ตกลงราคา บริษัท เซอร์เจอร์น เอดส์ จ ากัด บริษัท เซอร์เจอร์น เอดส์ จ ากัด ตามความต้องการ 03356/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 69,550.-บาท  69,550.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

7624 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 96,300 96,300 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03362/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560

7625 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 30,816 30,816 ตกลงราคา บริษัท เคพี ดีไวส์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เคพี ดีไวส์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 03670/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,816.-บาท  30,816.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2560

7626 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,608.71 20,608.71 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03355/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,608.71 บาท  20,608.71 บาท ของผู้ใช้ 9/2/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7627 จ้างตัดเส้ือเจ้าหน้าท่ีงาน 14,800 14,800 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ตามความต้องการ 03619/2560
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 37 ตัว ราคาท่ีเสนอ 14,800.-บาท 14,800.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560

7628 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 29,250 29,250 ตกลงราคา นางสาวพิกุล  จีนฉาย นางสาวพิกุล  จีนฉาย ตามความต้องการ 03449/2560
บริการด่านหน้า ราคาท่ีเสนอ 29,250.-บาท 29,250.-บาท ของผู้ใช้ 10/02/2560

7629 จ้างท าช้ันวางวัสดุ หอผุ้ป่วยรังสี 16,692 16,692 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 03258/2560
รักษา ข. ช้ัน 4 ตึกสิรินธร ราคาท่ีเสนอ 16,692.-บาท 16,692.-บาท ของผู้ใช้ 06/02/2560

7630 จ้างซ่อมคุรภัณฑ์การแพทย์ 8,500 8,500 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 03382/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท 8,500.-บาท ของผู้ใช้ 09/02/2560

7631 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 498,634 498,634 ตกลงราคา บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว ตามความต้องการ 03771/2560
จ านวน 13 รายการ  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 22/02/2560

ราคาท่ีเสนอ 498,634.-บาท 498,634.-บาท
7632 จ้างซ่อมแซม 42,800 42,800 ตกลงราคา บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที ตามความต้องการ 196/2560

จ านวน 6 รายการ อิเล็คทริคฟิเคช่ัน จ ากัด อิเล็คทริคฟิเคช่ัน จ ากัด ของผู้ใช้ 17/02/2560
ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท  42,800.-บาท

7633 ซ่อมวัสดุทางการแพทย์ 3,800 3,800 ตกลงราคา บริษัท แล๊บมาสเตอร์ บริษัท แล๊บมาสเตอร์ ตามความต้องการ 03138/2560
จ านวน 2 รายการ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ของผู้ใช้ 3/2/2560

ราคาท่ีเสนอ 3,800.-บาท  3,800.-บาท
7634 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 6,420 6,420 ตกลงราคา บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด ตามความต้องการ 03234/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท  6,420.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560
7635 จ้างปรับปรุง 207,944 207,944 ตกลงราคา บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03159/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 207,944.-บาท  207,944.-บาท ของผู้ใช้ 2/2/2560
7636 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,020 11,020 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล บริษัท อี ฟอร์ แอล ตามความต้องการ 190/2560

ครุภัณฑ์การแพทย์  เอม จ ากัด (มหาชน)  เอม จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใช้ 15/2/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,020.-บาท  11,020.-บาท

7637 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 47,401 47,401 ตกลงราคา บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 03615/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 47,401.-บาท  47,401.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7638 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,140 2,140 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช บริษัท ดีเคเอสเอช ตามความต้องการ 88/2560(ร)
ครุภัณฑ์การแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 24/2/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,140.-บาท  2,140.-บาท

7639 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,420 12,420 ตกลงราคา บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 03616/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,420.-บาท 12,420.-บาท ของผู้ใช้ 17/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7640 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,500 4,500 ตกลงราคา บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด ตามความต้องการ 03415/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,500.-บาท  4,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/2/2560
จ านวน 1 รายการ

7641 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 23,261.80 23,261.80 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส บริษัท โอลิมปัส ตามความต้องการ 03772/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 22/2/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,261.80 บาท  23,261.80 บาท

7642 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 95,660 95,660 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 03157/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 95,660.-บาท 95,660.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2560
จ านวน 6 รายการ

7643 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 54,000 54,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 04695/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 54,000.-บาท 54,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560
จ านวน 9 รายการ

7644 จ้างท าวัสดุ 94,160 94,160 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 04703/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท  94,160.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

7645 จ้างเหมาบริการ 25,000 25,000 ตกลงราคา นายอภิวัฑธน์ พัฒนศิริมงคล นายอภิวัฑธน์ พัฒนศิริมงคล ตามความต้องการ 04471/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

7646 จ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1,539,000 1,539,000 ตกลงราคา บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินเฟอร์เมช่ัน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินเฟอร์เมช่ัน ตามความต้องการ 04548/2560
จ านวน 1 รายการ เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด ของผู้ใช้ 21/3/2560

ราคาท่ีเสนอ 1,539,000.-บาท 1539000.-บาท ของผู้ใช้



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

7647 จ้างติดต้ัง 12,305 12,305 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทภัทร เอ็นจิเนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทภัทร เอ็นจิ

เนียร่ิง ตามความต้องการ 8/3/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,305.-บาท  12,305.-บาท ของผู้ใช้ 97/2560(ร)

7648 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 7,671.90 7,671.90 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04475/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 7,671.90 บาท  7,671.90 บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560
จ านวน 2 รายการ

7649 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,560 8,560 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04662/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,560.-บาท 8,560.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560
จ านวน 2 รายการ

7650 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04743/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท  4,922.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 2 รายการ

7651 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,202 9,202 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04745/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,202.-บาท 9,202.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 3 รายการ

7652 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,325 12,325 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04746/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,325.-บาท  12,325.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 3 รายการ

7653 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,000 6,000 ตกลงราคา บริษัท ยูแฟม คลินิก จ ากัด บริษัท ยูแฟม คลินิก จ ากัด ตามความต้องการ 04747/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,000.-บาท 6,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7654 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 12,497.60 12,497.60 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 04590/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,497.60 บาท 12,497.60 บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

7655 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,800 8,800 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04761/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,800.-บาท  8,800.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7656 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 16,050 16,050 ตกลงราคา บริษัท เอพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 04467/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 16,050.-บาท 16,050.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7657 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,009 20,009 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03972/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,009.-บาท 20,009.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7658 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,420 6,420 ตกลงราคา บริษัท โปรเวนช่ันทีม จ ากัด บริษัท โปรเวนช่ันทีม จ ากัด ตามความต้องการ 04575/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7659 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,328.60 5,328.60 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 04411/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,325.60 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 5,325.60 บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7660 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 62,415 62,415 ตกลงราคา บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 04577/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 62,415.-บาท 62,415.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560
จ านวน 2 รายการ

7661 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 388,410 388,410 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี.อินโนเวช่ัน โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี.อินโนเวช่ัน โปรดักส์ ตามความต้องการ 04738/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 388,410.-บาท 388,410.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7662 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 42,210 42,210 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 240/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 42,210.-บาท 42,210.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560
จ านวน 16 รายการ

7663 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 48,680 48,680 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04598/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 48,680.-บาท 48,680.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560
จ านวน 17 รายการ

7664 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 46,770 46,770 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04596/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 46,770.-บาท 46,770.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560
จ านวน 13 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7665 จ้างเหมาบริการ 10,914 10,914 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04597/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,914.-บาท 10,914.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560

7666 จ้างท าวัสดุ 2,097.20 2,097.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 04549/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,097.20 บาท 2,097.20 บาท ของผู้ใช้ 21/3/2560

7667 จ้างท าวัสดุ 2,739.20 2,739.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 04694/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,739.20 บาท 2,739.20 บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

7668 จ้างท าวัสดุ 1,326.80 1,326.80 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 04137/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,326.80 บาท 1,326.80 บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

7669 จ้างท าวัสดุ 663.40 663.40 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 04097/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 663.40 บาท 663.40 บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

7670 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 23,540 23,540 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 03975/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 23,540.-บาท 23,540.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560
จ านวน 3 รายการ

7671 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 98,547 98,547 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด
บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. 

จ ากัด ตามความต้องการ 04104/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 98,547.-บาท 98,547.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560
จ านวน 5 รายการ

7672 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 11,400 11,400 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 04109/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 11,400.-บาท 11,400.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560
จ านวน 6 รายการ

7673 จ้างปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 84,165 84,165 ตกลงราคา ร้านธงชติ เทรดด้ิง ร้านธงชติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 04114/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,165.-บาท 84,165.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

7674 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 250,000 250,000 ตกลงราคา บริษัท แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ากัด บริษัท แพนไซเอ็นซ์ 1999 จ ากัด ตามความต้องการ 04470/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 250,000.-บาท 250,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

7675 จ้างติดต้ัง 36,000 36,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 224/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7676 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 66,875 66,875 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04128/2560
ครุภัณฑ์ส านักงาน ราคาท่ีเสนอ 66,875.-บาท 66,875.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7677 จ้างติดต้ัง 3,500 3,500 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 04693/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท  3,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560

7678 จ้างติดต้ัง 29,200 29,200 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 04096/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,200.-บาท 29,200.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560

7679 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 37,359.04 37,359.05 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด ตามความต้องการ 04696/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 37,359.05 บาท 37,359.05 บาท ของผู้ใช้ 24/3/2560
จ านวน 5 รายการ

7680 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 30,495 30,495 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ตามความต้องการ 9/3/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 30,495.-บาท 30,495.-บาท ของผู้ใช้
จ านวน 1 รายการ

7681 จ้างท าวัสดุ 8,731.20 8,731.20 ตกลงราคา บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 04390/2560
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,731.20 บาท 8,731.20 บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

7682 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,424 3,424 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควอลิที ไอที เซอร์วิส ตามความต้องการ 04095/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,424.-บาท 3,424.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560
จ านวน 4 รายการ

7683 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,080 2,080 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 04242/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,080.-บาท 2,080.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560
จ านวน 6 รายการ

7684 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,040 1,040 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 04252/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,040.-บาท 1,040.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560
จ านวน 3 รายการ

7685 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,040 1,040 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 04217/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,040.-บาท 1,040.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560
จ านวน 3 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

7686 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,500 3,500 ตกลงราคา บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จ ากัด บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04251/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7687 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 41,296.65 41,296.65 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04671/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 41,296.65 บาท 41,296.65 บาท ของผู้ใช้ 27/3/2560
จ านวน 11 รายการ

7688 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,684.90 24,684.90 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04153/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 24,684.90 บาท 24,684.90 บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560
จ านวน 10 รายการ

7689 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 15,033.50 15,033.50 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04156/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 15,033.50 บาท 15,033.50 บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560
จ านวน 6 รายการ

7690 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 43,950.25 43,950.25 ตกลงราคา บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04158/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 43,950.25 บาท 43,950.25 บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560
จ านวน 10 รายการ

7691 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 450,350.16 450,350.16 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04201/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 450,350.16 บาท 450,350.16 บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560
จ านวน 12 รายการ

7692 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,630 9,630 ตกลงราคา บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 260/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560
จ านวน 2 รายการ

7693 จ้างปรับปรุงเปล่ียนท่อ 130,498 130,498 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด ตามความต้องการ 04007/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 130,498.-บาท  130,498.-บาท ของผู้ใช้ 3/3/2560

7694 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 38,000 38,000 ตกลงราคา
บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 236/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 38,000.-บาท 38,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7695 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,500 4,500 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 03732/2559
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,500.-บาท  4,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2559
จ านวน 1 รายการ

7696 จ้างท าวัสดุ 5,000 5,000 ตกลงราคา บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04386/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท 5,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560

7697 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 26,536 26,536 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 04015/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 26,536.-บาท  26,536.-บาท ของผู้ใช้ 1/3/2560
จ านวน 3 รายการ

7698 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,000 8,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 04116/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท  8,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560
จ านวน 6 รายการ

7699 เช่าบริการท่อร้อยสายสัญญาณ 5,350 5,350 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04112/2560
ส่ือสารใต้ดิน ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท 5,350.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2560

7700 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,490 7,490 ตกลงราคา หจก. เอส.อี. ซัพพลาย หจก. เอส.อี. ซัพพลาย ตามความต้องการ 402/2560
จ านวน 1รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,490.-บาท 7,490.-บาท ของผู้ใช้ 24/03/2560

7701 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 134,451.39 134,451.39 พิเศษ บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) มีข้อจ ากัดเฉพาะ 04413/2560
จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 134,451.39บาท 134,451.39บาท 17/03/2560

7702 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 376,099.65 376.099.65 ตกลงราคา บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย) มีข้อจ ากัดเฉพาะ 225/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 376,099.65 บาท 376,099.65 บาท 01/03/2560

7703 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 291,534.34 291,534.34 ตกลงราคา บริษัท เอส.คอมเพรสด์ แอร์ จ ากัด บริษัท เอส.คอมเพรสด์ แอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 237/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 291,534.34 291534.34บาท ของผู้ใช้ 08/03/2560

7704 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 90,000 90,000 ตกลงราคา บริษัท เมดิคอล  บริษัท เมดิคอล  ตามความต้องการ 228/2560
จ านวน 13 รายการ แอพไฟลแอนซ์ เซ็นเตอร์ จ ากัด แอพไฟลแอนซ์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 01/03/2560

ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท
7705 จ้างปรับปรุง 410,049.63 410,049.63 ตกลงราคา บริษัท วิสแพค จ ากัด บริษัท วิสแพค จ ากัด ตามความต้องการ 04649/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 410,049.63 บาท  410,049.63 บาท ของผู้ใช้ 27/03/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7706 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 21,619.35 21,619.35 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม ตามความต้องการ 243/2560
จ านวน 1 รายการ เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 10/3/2560

ราคาท่ีเสนอ 21,619.35 บาท 21,619.35 บาท
7707 จ้างท าวัสดุ 15,000 15,000 ตกลงราคา นางสาวสมบุญ  เอ่ียมศรี นางสาวสมบุญ  เอ่ียมศรี ตามความต้องการ 04762/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท  15,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2560
7708 จ้างปรับปรุง 66,340 66,340 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 04100/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,340.-บาท 66,340.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2560
7709 จ้างท าวัสดุ 29,960 29,960 ตกลงราคา ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 04376/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,960.-บาท 29,960.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560
7710 จ้างเหมาบริการ 82,925 82,925 ตกลงราคา บริษัท ริชเน็ซ คอมมูนเคช่ัน จ ากัด บริษัท ริชเน็ซ คอมมูนเคช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04387/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,925.-บาท 82,925.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2560
7711 จ้างปรับปรุง 391,852 391,852 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) บริษัท มงคล (1993) ตามความต้องการ 04563/2560

จ านวน 1 รายการ เอ็ม เค ซี จ ากัด เอ็ม เค ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 21/3/2560
ราคาท่ีเสนอ 391,852.-บาท  391,852.-บาท

7712 จ้างทาสี 171,542.40 171,542.40 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 254/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 171,542.40 บาท 171,542.40 บาท ของผู้ใช้ 14/3/2560

7713 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,305 12,305 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 262/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,305.-บาท  12,305.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2560
จ านวน 3 รายการ

7714 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,568 2,568 ตกลงราคา บริษัท ยูนิเวอร์แซล บริษัท ยูนิเวอร์แซล ตามความต้องการ 04732/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ควอลิต้ี จ ากัด ควอลิต้ี จ ากัด ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,568.-บาท  2,568.-บาท

7715 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,800 4,800 ตกลงราคา ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์ ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์ ตามความต้องการ 04415/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,800.-บาท 4,800.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7716 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 16,500 16,500 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04578/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 16,500.-บาท  16,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7717 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,280 4,280 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ บริษัท เอ็มแคร์ ตามความต้องการ 04432/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 17/3/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,280.-บาท 4,280.-บาท

7718 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,360 11,360 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ บริษัท เอ็มแคร์ ตามความต้องการ 04744/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,360.-บาท 11,360.-บาท

7719 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 497,080 497,080 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04737/2560
และการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 497,080.-บาท  497,080.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7720 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 337,900 337,900 ตกลงราคา บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 239/2560
และการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 337,900.-บาท 337,900.-บาท ของผู้ใช้ 10/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7721 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 46,900 46,900 ตกลงราคา บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย ตามความต้องการ 241/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์  (ที.ดี.พี) จ ากัด  (ที.ดี.พี) จ ากัด ของผู้ใช้ 10/3/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,900.-บาท  46,900.-บาท

7722 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 7,597 7,597 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ บริษัท เอ็มแคร์ ตามความต้องการ 04428/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 17/3/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,597.-บาท 7,597.-บาท

7723 จ้างเหมาบริการ 3,466.80 3,466.80 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 04433/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,466.80 บาท  3,466.80 บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

7724 จ้างเหมาบริการ 7,468.60 7,468.60 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 17/3/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,468.60 บาท 7,468.60 บาท ของผู้ใช้

7725 จ้างเหมาบริการ 43,003.30 43,003.30 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 04579/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,003.30 บาท  43,003.30 บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7726 จ้างเหมาบริการ 5,082.50 5,082.50 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 03852/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,082.50 บาท 5,082.50 บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560

7727 จ้างเหมาบริการ 27,188.70 27,188.70 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 04740/2560
จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 28/3/2560

ราคาท่ีเสนอ 27,188.70 บาท  27,188.70 บาท
7728 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,457 5,457 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04741/2560

ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,457.-บาท  5,457.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 2 รายการ

7729 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,004.31 11,004.31 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม ตามความต้องการ 04742/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 28/3/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,004.31 บาท 11,004.31 บาท

7730 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 81,000 81,000 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04576/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 81,000.-บาท 81,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2560
จ านวน 6 รายการ

7731 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,000 12,000 ตกลงราคา บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 04431/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท  12,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7732 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04429/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท  9,095.-บาท ของผู้ใช้ 17/3/2560
จ านวน 1 รายการ

7733 จ้างเปล่ียนพ้ืนกระเบ้ืองยาง 284,747 284,747 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด ตามความต้องการ 04748/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 284,747.-บาท 284,747.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2560

7734 จ้างเปล่ียนท่อเมนประปา 469,299 469,299 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด
บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี 

จ ากัด ตามความต้องการ 312/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 469,299.-บาท  469,299.-บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7735 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 34,900 34,900 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 295/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 34,900.-บาท 34,900.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560
จ านวน 4 รายการ

7736 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 70,000 70,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 05361/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 19 รายการ

7737 จ้างปรับปรุงหลังคา 493,282 493,282 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด
บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี 

จ ากัด ตามความต้องการ 05422/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 493,282.-บาท  493,282.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

7738 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ี 478,860 478,860 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด
บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี 

จ ากัด ตามความต้องการ 313/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 478,860.-บาท  478,860.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560

7739 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 316/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท  1,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7740 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05314/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท  1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7741 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,070 1,070 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05300/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,070.-บาท  1,070.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7742 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05289/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท  1,900.-บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7743 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05303/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท  1,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7744 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05320/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท  1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7745 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05307/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท  1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7746 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05322/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท  1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7747 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,245 6,245 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05317/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,245.-บาท  6,245.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7748 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04875/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท  4,922.-บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7749 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,025 8,025 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04877/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,025.-บาท  8,025.-บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7750 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05321/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท  4,922.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7751 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 13,482 13,482 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05302/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 13,482.-บาท 13,482.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 4 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7752 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 80,000 80,000 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05304/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท  80,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 4 รายการ

7753 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 7,490 7,490 ตกลงราคา บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 05298/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 7,490.-บาท 7,490.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7754 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04870/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7755 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05324/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท 1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7756 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05311/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท 1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7757 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05318/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท 1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7758 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05309/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7759 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,627 1,627 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05313/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,627.-บาท 1,627.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7760 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 69,900 69,900 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05319/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 69,900.-บาท 69,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7761 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 37,637.42 37,637.42 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05144/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 37,637.42 บาท 37,637.42 บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7762 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 65,021.55 65,021.55 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05291/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 65,021.55 บาท 65,021.55 บาท ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 10 รายการ

7763 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,556 11,556 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05342/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 11,556.-บาท 11,556.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
จ านวน 4 รายการ

7764 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 14,447 14,447 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04873/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 14,447.-บาท 14,447.-บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560
จ านวน 5 รายการ

7765 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 14,017 14,017 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04872/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 14,017.-บาท  14,017.-บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560
จ านวน 3 รายการ

7766 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,000 12,000 ตกลงราคา
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04876/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท  12,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7767 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 14,445 14,445 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04871/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,445.-บาท  14,445.-บาท ของผู้ใช้ 4/4/2560

7768 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05216/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7769 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,400 2,400 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05002/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 2,400.-บาท 2,400.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560
จ านวน 2 รายการ

7770 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 5,350 5,350 ตกลงราคา บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05000/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท 5,350.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

7771 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,621.50 2,621.50 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 04729/2559
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,621.50 บาท 2,621.50 บาท ของผู้ใช้ 27/4/2559
จ านวน 1 รายการ

7772 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,621.50 2,621.50 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 05005/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,621.50 บาท 2,621.50 บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7773 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 32,100 32,100 ตกลงราคา บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05006/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7774 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,500 2,500 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05087/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7775 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,420 6,420 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04913/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7776 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 5,082.50 5,082.50 ตกลงราคา
บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากัด
บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05141/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,082.50 บาท 5,082.50 บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

7777 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,992 5,992 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04911/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,992.-บาท  5,992.-บาท ของผู้ใช้ 5/4/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7778 เปล่ียนวาล์วระบบดับเพลิง 479,360 491,843.33 ตกลงราคา บริษัท วายเอ็นดีเอ บริษัท วายเอ็นดีเอ ราคาต่ าสุด 04211/2559
อาคารหอพัก 18 ช้ัน โซลูช่ัน แมนเนจเม้นท์ โซลูช่ัน แมนเนจเม้นท์ 1/4/2559

ราคาท่ีเสนอ 479,360.-บาท 479,360.-บาท
7779 จ้างปรับปรุงห้องพักฟ้ืน 338,681.97 338,681.97 ตกลงราคา บริษัท ที ไอ ซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท ที ไอ ซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 293/2560

ตึกสิรินธร ราคาท่ีเสนอ 338,681.97 บาท 338,681.97 บาท 11/04/2560
7780 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,150 3,150 ตกลงราคา บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 319/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,150.-บาท 3,150.-บาท 26/04/2560
7781 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 12,305 12,305 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 05235/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,305.-บาท 12,305.-บาท 24/04/2560
7782 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 99,505 99,505 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 04874/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,500.-บาท 99,500.-บาท 04/04/2560
7783 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 413,127 413,127 พิเศษ บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดเฉพาะ 05143/2560

จ านวน  6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 413,127.-บาท 413,127.-บาท 21/04/2560
7784 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,000 7,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 338/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 413,127.-บาท 413,127.-บาท 08/05/2560
7785 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,800 4,800 ตกลงราคา บจก. ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ บจก. ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ ราคาต่ าสุด 05142/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.-บาท 4,800.-บาท 21/04/2560
7786 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า 490,000 536,125 ตกลงราคา บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 05290/2560

ตึกเจริญฯ และทางแยกตึกเฉลิม ราคาท่ีเสนอ 490,000.-บาท 490,000.-บาท 25/04/2560
7787 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 294/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท 12/04/2560
7788 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 10,500 10,500 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 04213/2559

ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 10,500.-บาท  10,500.-บาท ของผู้ใช้ 01/04/2556
จ านวน 4 รายการ

7789 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 37,503.50 37,503.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 05050/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 37,503.50 บาท  37,503.50 บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560
จ านวน 4 รายการ
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7790 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,720 8,720 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05131/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 8,720.-บาท  8,720.-บาท ของผู้ใช้ 20/4/2560
จ านวน 4 รายการ

7791 จ้างเหมาบริการ 43,383.15 43,383.15 ตกลงราคา บริษัท ศรีอุทยาน บริษัท ศรีอุทยาน ตามความต้องการ 05164/2560
จ านวน 6 รายการ เทเลคอม จ ากัด เทเลคอม จ ากัด ของผู้ใช้ 21/4/2560

ราคาท่ีเสนอ 43,383.15 บาท  43,383.15 บาท
7792 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 26,193.60 26,193.60 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 05411/2560

ส่ิงก่อสร้าง เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด ของผู้ใช้ 27/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,193.60 บาท  26,193.60 บาท

7793 จ้างเคลือบสี 494,340 494,340 ตกลงราคา บริษัท สุดแสนดี จ ากัด บริษัท สุดแสนดี จ ากัด ตามความต้องการ 05409/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 494,340.-บาท 494,340.-บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560

7794 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 14,480,000 14,480,000 ตกลงราคา บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด ตามความต้องการ 292/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,480,000 .-บาท 14,480,000 .-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560

7795 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 2,455.64 2,455.65 ตกลงราคา บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท ตามความต้องการ 51/2559(พ)
จ านวน 2 รายการ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ของผู้ใช้ 10/4/2556

ราคาท่ีเสนอ 2,455.65 บาท  2,455.65 บาท
7796 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 49,006 49,006 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 04802/2560

ส่ิงก่อสร้าง เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด ของผู้ใช้ 5/4/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,455.65 บาท  2,455.65 บาท

7797 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 55,640 55,640 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 05047/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 55,640.-บาท 55,640.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7798 จ้างติดต้ัง 48,685 48,685 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 05364/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,685.-บาท  48,685.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2560
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7799 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 18,120.45 18,120.45 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 05419/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 18,120.45 บาท 18,120.45 บาท ของผู้ใช้ 27/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7800 จ้าติดต้ัง 3,700 3,700 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 05049/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,700.-บาท 3,700.-บาท ของผู้ใช้ 12/4/2560

7801 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05182/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 21/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท

7802 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05260/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท

7803 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05458/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท

7804 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05248/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท

7805 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05256/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท

7806 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05251/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท

7807 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05252/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท
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7808 จ้างเหมาบริการ 29,425 29,425 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 05254/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,425.-บาท  29,425.-บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

7809 จ้างเหมาบริการ 10,165 10,165 ตกลงราคา บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05137/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,165.-บาท  10,165.-บาท ของผู้ใช้ 21/4/2560

7810 จ้างเหมาบริการ 35,802.20 35,802.20 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ตามความต้องการ 05236/2560
จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560

ราคาท่ีเสนอ 35,802.20 บาท 35,802.20 บาท
7811 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความต้องการ 05139/2560

ครุภัณฑ์การแพทย์ อินเตอร์ จ ากัด อินเตอร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 21/4/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท

7812 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความต้องการ 05287/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ อินเตอร์ จ ากัด อินเตอร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท

7813 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,599.95 9,599.95 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม ตามความต้องการ 05284/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,599.95 บาท 9,599.95 บาท

7814 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 18,000 18,000 ตกลงราคา บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 05293/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.-บาท  18,000.-บาท

7815 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05140/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 21/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท  1,550.-บาท

7816 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,000 4,000 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม ตามความต้องการ 05262/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,000.-บาท 4,000.-บาท
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7817 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความต้องการ 05292/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ อินเตอร์ จ ากัด อินเตอร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท

7818 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความต้องการ 05285/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ อินเตอร์ จ ากัด อินเตอร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท

7819 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความต้องการ 05286/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ อินเตอร์ จ ากัด อินเตอร์ จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท

7820 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05288/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 25/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท

7821 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ตามความต้องการ 05257/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 24/4/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท

7822 จ้างเหมาบริการ 76,612 76,612 ตกลงราคา บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด(มหาชน) บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05261/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,612.-บาท 76,612.-บาท ของผู้ใช้ 24/4/2560

7823 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 28,000 28,000 ตกลงราคา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04997/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/4/2560
จ านวน 1 รายการ

7824 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 19,920 19,920 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 04679/2559
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 19,920.-บาท 19,920.-บาท ของผู้ใช้ 26/4/2559
จ านวน 2 รายการ

7825 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 22,470 22,470 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 05883/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 22,470.-บาท 22,470.-บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560
จ านวน 2 รายการ
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7826 จ้างเหมาบริการ 70,800 70,800 ตกลงราคา นายวศิน ปกป้อง นายวศิน ปกป้อง ตามความต้องการ 06014/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,800.-บาท 70,800.-บาท ของผู้ใช้ 22/5/2560

7827 จ้างติดต้ัง 54,580.70 54,580.70 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วน บางกอก เมดิคอล เอ็นจิ

เนียร่ิง
ห้างหุ้นส่วน บางกอก เมดิคอล 

เอ็นจิเนียร่ิง ตามความต้องการ 05967/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,570.70บาท  54,570.70บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

7828 จ้างจัดท าวิดีโอผลงาน 490,000 490,000 ตกลงราคา นายอดิศักด์ิ แสงผาด นายอดิศักด์ิ แสงผาด ตามความต้องการ 05609/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 490,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 490,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7829 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ี 286,000 286,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 354/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 286,000.-บาท  286,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/5/2560

7830 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 30,965 30,965 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 339/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 30,965.-บาท 30,965.-บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560
จ านวน 5 รายการ

7831 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 19,970 19,970 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 06053/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 19,970.-บาท 19,970.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560
จ านวน 5 รายการ

7832 จ้างเปล่ียนพ้ืนกระเบ้ืองยาง 284,747 284,747 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด ตามความต้องการ 03981/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 284,747.-บาท 284,747.-บาท ของผู้ใช้ 1/5/2560

7833 จ้างปรับปรุงห้องเวร 402,928.31 402,928.31 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 352/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 402,928.31 บาท 402,928.31 บาท ของผู้ใช้ 15/5/2560

7834 จ้างติดต้ัง 43,870 43,870 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 353/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,870.-บาท 43,870.-บาท ของผู้ใช้ 15/5/2560

7835 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 96,599.60 96,599.60 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด บริษัท มงคล (1993) เอ็ม เค ซี จ ากัด ตามความต้องการ 05608/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 96,599.60 บาท  96,599.60 บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 5 รายการ

7836 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 65,419.80 65,419.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 05513/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 65,419.80.-บาท 65,419.80.-บาท ของผู้ใช้ 2/5/2560
จ านวน 6 รายการ
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7837 จ้างเหมาบริการ 13,910 13,910 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05873/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,910.-บาท 13,910.-บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

7838 จ้างท าวัสดุ 14,590 14,590 ตกลงราคา นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ ตามความต้องการ 06256/2560
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,590.-บาท  14,590.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

7839 จ้างท าวัสดุ 23,700 23,700 ตกลงราคา นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ ตามความต้องการ 05975/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,700.-บาท  23,700.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

7840 จ้างติดต้ัง 7,000 7,000 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 05882/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.-บาท  7,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

7841 จ้างท าวัสดุ 14,578.75 14,578.75 ตกลงราคา บริษัท ซันไฟว์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ซันไฟว์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06049/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,587.75.-บาท 14,587.75.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7842 จ้างติดต้ัง 14,400 14,400 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 05966/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,400.-บาท 14,400.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

7843 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 14,000 14,000 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 06051/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท  14,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560
จ านวน 5 รายการ

7844 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 85,332.50 85,332.50 ตกลงราคา บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05885/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,332.50 บาท 85,332.50 บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

7845 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 990,000 990,000 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05758/2560
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 990,000.-บาท  990,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

7846 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 10,800 10,800 ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 282/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,800.-บาท  10,800.-บาท ของผู้ใช้ 10/5/2560

7847 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 19,828.17 19,828.17 ตกลงราคา บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ตามความต้องการ 05767/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,828.17 บาท  19,828.17 บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560

7848 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 18,516 18,516 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05708/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 18,516.-บาท  18,516.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560
จ านวน 3 รายการ

7849 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,988 8,988 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี บริการ ตามความต้องการ 06274/2560
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และรำคำท่ีเสนอ

ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 8,988.-บาท  8,988.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7850 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,100 3,100 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06257/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,100.-บาท  3,100.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7851 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,650 4,650 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05504/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,650.-บาท  4,650.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7852 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 267,500 267,500 ตกลงราคา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 878/2560
จ านวน 2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 267,500.-บาท  267,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/09/2560

7853 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,775.80 12,775.80 ตกลงราคา
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอรา

ตอร่ี จ ากัด
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอ

ราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 343/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,775.80 บาท  12,775.80 บาท ของผู้ใช้ 8/5/2560
จ านวน 1 รายการ

7854 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,300 9,300 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05509/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,300.-บาท  9,300.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 12 รายการ

7855 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 96,000 96,000 ตกลงราคา บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด ตามความต้องการ 05506/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท  96,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 6 รายการ

7856 จ้างเหมาบริการ 5,992 5,992 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 05508/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,992.-บาท 5,992.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7857 จ้างเหมาบริการ 9,800 9,800 ตกลงราคา นาย ศุภชัย ธรรมนิมิตโชค นาย ศุภชัย ธรรมนิมิตโชค ตามความต้องการ 06027/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,800.-บาท 9,800.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7858 จ้างเหมาบริการ 20,330 20,330 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 05942/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,330.-บาท 20,330.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
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และรำคำท่ีเสนอ

7859 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 62,000 62,000 ตกลงราคา บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06028/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 62,000.-บาท  62,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560
จ านวน 10 รายการ

7860 จ้างเหมาบริการ 3,495.03 3,495.03 ตกลงราคา บริษัท ตะวันแม็คไวส์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวส์ จ ากัด ตามความต้องการ 06067/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,495.03 บาท 3,495.03 บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7861 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,150 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05936/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,550.- บาท 1,550.- บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7862 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,150 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06044/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,550.- บาท 1,550.- บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7863 จ้างเหมาบริการ 3,969.70 3,969.70 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ตามความต้องการ 06178/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,969.70.-บาท 3,969.70.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

7864 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06026/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7865 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,100 3,100 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06179/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,100.-บาท 3,100.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560
จ านวน 4 รายการ

7866 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06187/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7867 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06181/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560
จ านวน 2 รายการ
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7868 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06183/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7869 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 82,500 82,500 ตกลงราคา บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด ตามความต้องการ 06182/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 82,500.-บาท  82,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560
จ านวน 5 รายการ

7870 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 98,226 98,226 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06066/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท  98,226.-บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7871 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 22,000 22,000 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 05706/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท  22,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

7872 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 16,500 16,500 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05707/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 16,500 บาท 16,500 บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560
จ านวน 1 รายการ

7873 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,420 6,420 ตกลงราคา บริษัท เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากัด ตามความต้องการ 05937/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560
จ านวน 1 รายการ

7874 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900.00 1,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06042/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7875 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05497/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 1 รายการ

7876 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 10,000 10,000 ตกลงราคา บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05501/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7877 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 95,444 95,444 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05938/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 95,444 บาท 95,444 บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560
จ านวน 5 รายการ

7878 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 86,000 86,000 ตกลงราคา บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 112/2560(ร)
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,000.-บาท 86,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7879 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 94,470.30 94,470.30 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05559/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,470.30 บาท 94,470.30 บาท ของผู้ใช้ 4/5/2560

7880 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 45,742.50 45,742.50 ตกลงราคา บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 06057/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,742.50 บาท 45,742.50 บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7881 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 1,444.50 1,444.50 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05757/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,444.50 บาท 1,444.50 บาท ของผู้ใช้ 17/5/2560

7882 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 77,040 77,040 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06040/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท  77,040.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7883 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 1,444.50 1,444.50 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06063/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,444.50 บาท 1,444.50 บาท ของผู้ใช้ 24/5/2560

7884 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 1,444.50 1,444.50 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 06039/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,444.50 บาท 1,444.50 บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7885 จ้างติดต้ัง 16,500 16,500 ตกลงราคา นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ ตามความต้องการ 06052/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,500.-บาท 16,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/5/2560

7886 จ้างติดต้ัง 3,000 3,000 ตกลงราคร ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 06277/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/5/2560

7887 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 12,000 12,000 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05605/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท  12,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7888 จ้างติดต้ังระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 496,373 689,573.33 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี  บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี  ราคาต่ าสุด 05441/2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โซลูช่ัน จ ากัด  โซลูช่ัน จ ากัด 25/5/2559

ราคาท่ีเสนอ 496,373.-บาท 496,373.-บาท
7889 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 21,500 21,500 ตกลงราคา นางสาวสมหมาย  เชียงสิน นางสาวสมหมาย  เชียงสิน ราคาต่ าสุด 376/2560

งานเคร่ืองใช้กลาง ราคาท่ีเสนอ 21,500.-บาท 21,500.-บาท 25/05/2560
7890 จ้างปูพ้ืนกระเบ้ืองยางบริเวณ 432,926 435,390.35 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ราคาต่ าสุด 05826/2560

ทางเดินส่วนกลางคลีนิค เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด 17/05/2560
นานาชาติ ราคาท่ีเสนอ 432,926.-บาท 432,926.-บาท

7891 จ้างปรับปรุงห้องน้ าผู้ป่วย 445,058 454,585.49 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ราคาต่ าสุด 372/2560
หอผู้ป่วยอุบัติเหตุและเวชกรรม เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด 24/05/2560
ฉุกเฉิน ราคาท่ีเสนอ 445,058.-บาท 445,058.-บาท

7892 จ้างท าตัวหนังสือสแตนเลส 22,000 22,000 ตกลงราคา บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด บริษัท เอส พี ที เดคอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 375/2560
ส าหรับติดม่านน้ า ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท 22,000.-บาท 25/05/2560

7893 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ราคาต่ าสุด 06050/2560
จ านวน 2 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 23/05/2560

ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1550.-บาท
7894 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ราคาต่ าสุด 06186/2560

จ านวน 2 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 29/05/2560
ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท

7895 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ราคาต่ าสุด 06185/2560
จ านวน 2 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 29/05/2560

ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท
7896 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ราคาต่ าสุด 06185/2560

จ านวน 2 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 29/05/2560
ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

7897 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ราคาต่ าสุด 06180/2560
จ านวน 2 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 29/052560

ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท
7898 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,095 9,095 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 06184/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท 29/05/2560
7899 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,667 8,667 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 05500/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,667.-บาท 8,667.-บาท 05/05/2560
7900 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 05498/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท 05/05/2560
7901 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 14,000.06 14,000.06 ตกลงราคา บจก. โมเดอร์นฟอร์ม บจก. โมเดอร์นฟอร์ม ราคาต่ าสุด 05499/2560

จ านวน 2 รายการ เฮลท์แอนด์แคร์ เฮลท์แอนด์แคร์ 05/05/2560
ราคาท่ีเสนอ 14,000.06 บาท 14,000.06 บาท

7902 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,450 17,450 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโปรเสิร์ทซัพพลาย ราคาต่ าสุด 06046/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,450.-บาท 17,450.-บาท 24/05/2560

7903 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,725 18,725 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี. ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 05935/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,725.-บาท 18,725.-บาท 19/05/2560

7904 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,550 1,550 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ราคาต่ าสุด 06045/2560
จ านวน 2 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 24/05/2560

ราคาท่ีเสนอ 1,550.-บาท 1,550.-บาท
7905 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 48,510 48,510 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06177/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,510.-บาท 48,510.-บาท 29/05/2560
7906 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,200 6,200 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด บริษัท บอสส์ เมด ราคาต่ าสุด 06043/2560

จ านวน 8 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 24/05/2560
ราคาท่ีเสนอ 6,200.-บาท 6,200.-บาท

7907 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 39,250 39,250 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06176/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,250.-บาท 39,250.-บาท 29/05/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7908 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,390 2,390 ตกลงราคา บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06065/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,390.-บาท 2,390.-บาท 24/05/2560

7909 จ้างท าฟันปลอม จ านวน 24 ช้ิน 32,249.80 32,249.80 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์ บริษัท สายน้ าทิพย์ ราคาต่ าสุด 06175/2560
เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด 29/05/2560

ราคาท่ีเสนอ 32,249.80บาท 32,249.80บาท
7910 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์กส านักงาน 98,226 98,226 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์  บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์  ราคาต่ าสุด 06909/2560

จ านวน 1 รายการ (ประเทศไทย)จ ากัด (ประเทศไทย)จ ากัด 20/06/2560
ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท

7911 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,297 18,297 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 06062/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,297.-บาท 18,297.-บาท 23/05/2560

7912 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 97,455.60 97,455.60 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 06227/2560
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,455.60บาท 97,455.60บาท 29/05/2560

7913 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 25,252 25,252 ตกลงราคา บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 05872/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,252.-บาท 25,252.-บาท 19/05/2560

7914 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 98,900.10 98,900.10 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 05703/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,900.10บาท 98,900.10บาท 09/05/2560

7915 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 42,372 42,372 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 06059/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,372.-บาท 42,372.-บาท 23/05/2560

7916 จ้างท าวัสดุ 9,630 9,630 ตกลงราคา ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 06055/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท  9,630.-บาท ของผู้ใช้ 23/05/2560

7917 จ้างท าวัสดุ 2,461 2,461 ตกลงราคา ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 05607/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,461.-บาท 2,461.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560

7918 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,600 3,600 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05606/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 3,600.-บาท 3,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/5/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7919 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 7,180 7,180 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05970/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 7,180.-บาท 7,180.-บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560
จ านวน 2 รายการ

7920 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,210 3,210 ตกลงราคา บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05972/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท  3,210.- บาท ของผู้ใช้ 19/5/2560

7921 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,210 3,210 ตกลงราคา บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จ ากัด บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จ ากัด ตามความต้องการ 05732/2560
ครุภัณฑ์ส านักงาน ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท  3,210.- บาท ของผู้ใช้ 11/5/2560
จ านวน 1 รายการ

7922 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 8,000 8,000 ตกลงราคา บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05709/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท  8,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/5/2560

7923 จ้างเหมาบริการ 59,385 59,385 ตกลงราคา บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05151/2559
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,385.-บาท  59,385.-บาท ของผู้ใช้ 13/5/2559

7924 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 8,000 8,000 ตกลงราคา บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 06691/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท  8,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560

7925 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,942.50 2,942.50 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 06758/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,942.50 บาท 2,942.50 บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560
จ านวน 1 รายการ

7926 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,621.50 2,621.50 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 07019/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,621.50 บาท 2,621.50 บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560
จ านวน 1 รายการ

7927 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,579.15 3,579.15 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 07020/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,579.15 บาท 3,579.15 บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560
จ านวน 1 รายการ

7928 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,664.30 2,664.30 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 07015/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,664.30 บาท 2,664.30 บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560
จ านวน 1 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7929 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07021/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560

7930 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 48,150 48,150 ตกลงราคา บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 06041/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 48,150.-บาท 48,150.-บาท ของผู้ใช้ 17/6/2560
จ านวน 1 รายการ

7931 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 26,504.31 26,504.31 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06911/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 26,504.31 บาท 26,504.31 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 3 รายการ

7932 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 25,000 25,000 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06917/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 25,000 บาท 25,000 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 3 รายการ

7933 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 34,726.14 34,726.14 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06916/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 34,726.14 บาท 34,726.14 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 5 รายการ

7934 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 29,828 29,828 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06919/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 29,828 บาท  29,828 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 8 รายการ

7935 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 33,500.01 33,500.01 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06918/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 33,500.01 บาท 33,500.01 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 4 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7936 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 17,500.01 17,500.01 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06912/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 17,500.01 บาท 17,500.01 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 3 รายการ

7937 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 15,500 15,500 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06915/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 15,500 บาท 15,500 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7938 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 14,004.31 14,004.31 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06913/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 14,004.31 บาท 14,004.31 บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7939 ซ่อมวัสดุการแพทย์ 28,000 28,000 ตกลงราคา บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 06914/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560

7940 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07269/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560
จ านวน 5 รายการ

7941 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,922 4,922 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06457/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,922.-บาท 4,922.-บาท ของผู้ใช้ 2/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7942 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900.00 1,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06467/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท ของผู้ใช้ 5/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7943 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,745 4,745 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06553/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,745.-บาท 4,745.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560
จ านวน 2 รายการ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7944 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900.00 1,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07270/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7945 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 4,280 4,280 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06548/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 4,280.-บาท 4,280.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560
จ านวน 1 รายการ

7946 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 35,130 35,130 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07272/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 35,130.-บาท 35,130.-บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560
จ านวน 5 รายการ

7947 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 1,900.00 1,900.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06908/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7948 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 11,000 11,000 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06549/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 11,000.-บาท 11,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7949 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 75,000 75,000 ตกลงราคา บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06544/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560
จ านวน 3 รายการ

7950 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 54,570 54,570 ตกลงราคา บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07025/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 54,570.-บาท 54,570.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2560
จ านวน 3 รายการ

7951 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,280.00 5,280.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 06546/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,280.-บาท 5,280.-บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560
จ านวน 2 รายการ

7952 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 6,741 6,741 ตกลงราคา บริษัท โปรเวนช่ัน จ ากัด บริษัท โปรเวนช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07271/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,741.-บาท 6,741.-บาท ของผู้ใช้ 30/6/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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และรำคำท่ีเสนอ

7953 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 7,318.80 7,318.80 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06557/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,318.80 บาท 7,318.80 บาท ของผู้ใช้ 8/6/2560

7954 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 22,908.27 22,908.27 ตกลงราคา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06797/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,908.27 บาท  22,908.27 บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

7955 จ้างเหมาบริการ 80,892 80,892 ตกลงราคา บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 164/2560(ร)
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,892.-บาท 80,892.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560

7956 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 45,300 45,300 ตกลงราคา ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 06791/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 45,300.-บาท 45,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2560
จ านวน 4 รายการ

7957 ส่ิงก่อสร้าง 88,906.30 88,906.30 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด ตามความต้องการ 06811/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,906.30 บาท 88,906.30 บาท ของผู้ใช้ 15/6/2560

7958 จ้างติดต้ัง 32,528 32,528 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 06980/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,528.-บาท 32,528.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

7959 จ้างติดต้ัง 79,918.30 79,918.30 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเซียล จ ากัด ตามความต้องการ 06979/2560
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,918.30 บาท 79,918.30 บาท ของผู้ใช้ 21/6/2560

7960 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 126,460 126,460 ตกลงราคา บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06848/2560
พยาบาลผู้ป่วยหนัก 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 126,460.-บาท 126,460.-บาท 16/6/2560

7961 จ้างตัดเส้ือเจ้าหน้าท่ีงาน 68,550 68,550 ตกลงราคา นางสาวพิกุล  จีนฉาย นางสาวพิกุล  จีนฉาย ราคาต่ าสุด 166/2560(ร)
โภชนาการ 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,550.-บาท 68,550.-บาท 28/06/2560

7962 จ้างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไอน้ า 196,880 215,783.33 ตกลงราคา บริษัท ผดุงเจริญ จ ากัด บริษัท ผดุงเจริญ จ ากัด ราคาต่ าสุด 07222/2560
ขนาด 5 ตัน ราคาท่ีเสนอ 196,880.-บาท 196,880.-บาท 28/06/2560

7963 จ้างติดต้ังระบบสัญญาณแจ้ง 642,552.83 499,850.50 ตกลงราคา บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด 426/2559
เหตุเพลิงไหม้ อาคารสอาดฯ  โซลูช่ัน จ ากัด  โซลูช่ัน จ ากัด 21/06/2560

ราคาท่ีเสนอ 499,850.50บาท 499,850.50บาท
7964 จ้างตัดเส้ือสูทส าหรับเจ้าหน้าท่ี 34,200 34,200 ตกลงราคา นางรัตนา  หลิน นางรัตนา  หลิน ราคาต่ าสุด 409/25560

พัสดุ ราคาท่ีเสนอ 34,200.-บาท 34,200.-บาท 12/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

7965 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 1,765.50 1,765.50 ตกลงราคา ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ราคาต่ าสุด 07206/2560
งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 1,765.50 บาท 1,765.50 บาท 28/06/2560

7966 จ้างซ่อมแซมเพ่ิมช่องกระจก 8,560 8,560 ตกลงราคา หจก. สิริภักดี ก่อสร้าง หจก. สิริภักดี ก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 07159/2560
หน้าเคาน์เตรอ์ห้องตรวจโรคโลหิต ราคาท่ีเสนอ 8,560.-บาท 8,560.-บาท 28/06/2560

7967 จ้างซ่อมแซมเดินท่อเมนประปา 73,744.40 73,744.40 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ราคาต่ าสุด 06823/2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด 15/06/2560

ราคาท่ีเสนอ 73744.4 73,744.40
7968 จ้างเปล่ียนประตูด้านหลังห้อง 25,200 25,200 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน ร้านเพียรสิน ราคาต่ าสุด 06994/2560

ฉุกเฉิน ช้ัน 1 ตึกอุบัติเหตุ ราคาท่ีเสนอ 25,200.-บท 25,200.-บท 22/06/2560
7969 จ้างล้างบ่อเติมอากาศระบบ 363,000 444,000 ตกลงราคา นายชาร์ลดร๊ากร์  สรสิทธ์ิ นายชาร์ลดร๊ากร์  สรสิทธ์ิ ราคาต่ าสุด 07001/2560

บ าบัดน้ าเสีย ราคาท่ีเสนอ 363,000.-บาท 363,000.-บาท 22/06/2560
7970 จ้างปรับปรุงทาสีฝาผนัง และ 93,518 93,518 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ราคาต่ าสุด 408/2560

ฝ้าเพดานโถงทางเดินอายุรกรรม เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด 09/06/2560
ราคาท่ีเสนอ 93,518.-บาท 93,518.-บาท

7971 จ้างเปล่ียนฝ้าเพดานภายในห้อง 38,675 38,675 ตกลงราคา ร้านเพียรสิน ร้านเพียรสิน ราคาต่ าสุด 06981/2560
ผู้ป่วยหอผู้ป่วยประกันสังคม  ราคาท่ีเสนอ 38,675.-บาท 38,675.-บาท 21/06/2560

7972 จ้างซ่อมประตูเหล็กม้วนห้อง 7,490 7,490 ตกลงราคา บริษัท ดีวัน ดีไซน์ จ ากัด บริษัท ดีวัน ดีไซน์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06982/2560
จ่ายยาผู้ป่วยนอก ตึกวาศอุทิศ ราคาท่ีเสนอ 7,940.-บาท 7,940.-บาท 21/06/2560

7973 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06847/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท 16/06/2560

7974 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06795/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท 15/06/2560

7975 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06796/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท 15/06/2560

7976 จ้างท าฟันปลอม จ านวน 33 ช้ิน 41,483.90 41,483.90 ตกลงราคา บริษัท สายน้ าทิพย์ บริษัท สายน้ าทิพย์ ราคาต่ าสุด 06794/2560
เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด เด็นตอลแลบอราตอร่ี จ ากัด 15/06/2560

ราคาท่ีเสนอ 41,483.90 บาท 41,483.90 บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7977 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,500 5,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06910/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,500.-บาท 5,500.-บาท 20/06/2560

7978 จ้างท าฟันปลอม จ านวน 6 ช้ิน 7,425.80 7,425.80 ตกลงราคา บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ราคาต่ าสุด 06793/2560
ราคาท่ีเสนอ 7,425.80 บาท 7,425.80 บาท 15/06/2560

7979 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 1,016.50 1,016.50 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 06547/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,016.50 บาท 1,016.50 บาท 08/06/2560

7980 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 07268/2560
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท 30/06/2560

7981 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,900 1,900 ตกลงราคา บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 06550/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,900.-บาท 1,900.-บาท 08/06/2560

7982 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 50,022.50 50,022.50 ตกลงราคา ร้านเ เอส อาร์ เอส ร้านเ เอส อาร์ เอส ราคาต่ าสุด 06552/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,022.50 บาท 50,022.50 บาท 08/06/2560

7983 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500 9,500 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 06458/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,500.-บาท 9,500.-บาท 02/06/2560

7984 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 99,809.60 99,809.60 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสยามแบตเตอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสยามแบตเตอร่ี ราคาต่ าสุด 06792/2560
จ านวน 106 รายการ อิเลคทรอนิกส์ อิเลคทรอนิกส์ 15/06/2560

 ราคาท่ีเสนอ 99,809.60บาท 99,809.60บาท
7985 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 66,158.10 66,158.10 ตกลงราคา บริษัท โคแน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคแน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 06459/2560

จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,158.10บาท 66,158.10บาท 05/06/2560
7986 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 58,598.55 58,598.55 ตกลงราคา บริษัท โคแน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคแน่ จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด 06295/2560

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,598.55บาท 58,598.55บาท 02/06/2560
7987 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 29,692.50 29,692.50 ตกลงราคา บริษัท เจ.เอฟแอดวาน เมด จ ากัด บริษัท เจ.เอฟแอดวาน เมด จ ากัด ราคาต่ าสุด 06294/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,692.50บาท 29,692.50บาท 02/06/2560
7988 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 75,435 75,435 ตกลงราคา บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด 06558/2560

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 75,435.-บาท 75,435.-บาท 08/06/2560
7989 จ้างเหมาบริการ 40,125 40,125 ตกลงราคา บริษัท ฟัซท์ ออยล์ จ ากัด บริษัท ฟัซท์ ออยล์ จ ากัด ตามความต้องการ 06701/2560

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,125.-บาท  40,125.-บาท ของผู้ใช้ 14/06/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7990 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 42,000 42,000 ตกลงราคา บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์จ ากัด ตามความต้องการ 07187/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 42,000.-บาท 42,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/6/2560
จ านวน 1 รายการ

7991 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 28,930 28,930 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 06910/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 28,930.-บาท 28,930.-บาท ของผู้ใช้ 21/7/2559
จ านวน 3 รายการ

7992 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 20,010 20,010 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07522/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 20,010.-บาท 20,010.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560
จ านวน 2 รายการ

7993 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 2,480 2,480 ตกลงราคา บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 07521/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 2,480.-บาท 2,480.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560
จ านวน 1 รายการ

7994 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 3,520 3,520 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07518/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 3,520.-บาท 3,520.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560
จ านวน 1 รายการ

7995 ซ้ือะไหล่ครุภัณฑ์ 32,367.50 32,367.50 ตกลงราคา
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07523/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,367.50 บาท 32,367.50 บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560

7996 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 21,378.60 21,378.60 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 190/2559(ร)
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,378.60 บาท 21,378.60 บาท ของผู้ใช้ 7/7/2560

7997 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 106,700.40 106,700.04 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07501/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 106,700.40 บาท 106,700.40 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

7998 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 55,324.35 55,324.35 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 486/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,324.35 บาท 55,324.35 บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

7999 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 32,260.50 32,260.50 ตกลงราคา
บริษัท เทคนิคเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เทคนิคเคิล ซัพพอร์ท 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 07504/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,260.50 บาท 32,260.50 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

8000 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 15,504.30 15,504.30 ตกลงราคา บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 07512/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,504.30 บาท 15,504.30 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

8001 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 72,225 72,225 ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07505/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,225.-บาท 72,225.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

8002 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 224,234.55 224,234.55 ตกลงราคา
บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 07900/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 224,234.55 บาท  224,234.55 บาท ของผู้ใช้ 27/7/2560

8003 จ้างเหมาบริการ 26,750 26,750 ตกลงราคา บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด ตามความต้องการ 487/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,750.-บาท 26,750.-บาท ของผู้ใช้ 20/7/2560

8004 จ้างเหมาบริการ 74,525.80 74,525.80 ตกลงราคา
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอรา

ตอร่ี จ ากัด
บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอ

ราตอร่ี จ ากัด ตามความต้องการ 07509/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,425.80 บาท ราคาท่ีเสนอได้ 7,425.80 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560

8005 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 24,503 24,503 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ก่อสร้าง ตามความต้องการ 07519/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 24,503.-บาท 24,503.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2560
จ านวน 4 รายการ

8006 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 17,655 17,655 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 07478/2560
ส่ิงก่อสร้าง ราคาท่ีเสนอ 17,655.-บาท 17,655.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2560
จ านวน 1 รายการ

8007 จ้างติดต้ัง 99,831.00 99,831.00 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. จ ากัด
บริษัท มงคล(1993)เอ็ม.เค.ซี. 

จ ากัด ตามความต้องการ 07399/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,831.- บาท 99,831.- บาท ของผู้ใช้ 6/7/2560
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8008 จ้างปรับปรุงเปล่ียนท่อระบบ 406,040 411,517.22 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 07401/2560
สุขาภิบาล ตึกพัสดุ  เอ็มเคซี จ ากัด  เอ็มเคซี จ ากัด 6/7/2560

ราคาท่ีเสนอ 406,040.-บาท 406,040.-บาท
8009 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 8,560 8,560 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 461/2560

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,560.-บาท 8,560.-บาท 13/07/2560
8010 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 78,000 78,000 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07510/2560

ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/07/2560
จ านวน 3 รายการ

8011 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 78,000 78,000 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08279/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560
จ านวน 3 รายการ

8012 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 80,000 80,000 ตกลงราคา บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08278/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560
จ านวน 4 รายการ

8013 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 5,350 5,350 ตกลงราคา บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย)จ ากัด ตามความต้องการ 08544/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท 5,350.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560
จ านวน 1 รายการ

8014 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 14,290 14,290 ตกลงราคา บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด ตามความต้องการ 08542/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 14,290.-บาท 14,290.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2560
จ านวน 10 รายการ

8015 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 8,025 8,025 ตกลงราคา บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08342/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 8,025.-บาท 8,025.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2560
จ านวน 1 รายการ

8016 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 78,000 78,000 ตกลงราคา บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07994/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560
จ านวน 3 รายการ
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8017 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 6,955 6,955 ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ เอส ร้าน เอส อาร์ เอส ตามความต้องการ 07998/2560
ครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 6,955.-บาท 6,955.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560
จ านวน 1 รายการ

8018 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 20,406.60 20,406.60 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 07993/2560
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,406.60 บาท  20,406.60 บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560

8019 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 9,556.40 9,556.40 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 08056/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,556.40 บาท 9,556.40 บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

8020 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 43,000 43,000 ตกลงราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 08055/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,000.-บาท 43,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

8021 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ 6,548.40 6,548.40 ตกลงราคา
บริษัท เทคนิคเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เทคนิคเคิล ซัพพอร์ท 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 08057/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,548.40 บาท 6,548.40 บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

8022 จ้างเหมาบริการ 3,000 3,000 ตกลงราคา บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ตามความต้องการ 08698/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

8023 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 963 963 ตกลงราคา บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด ตามความต้องการ 08277/2560
ครุภัณฑ์ส านักงาน ราคาท่ีเสนอ 963 บาท 963 บาท ของผู้ใช้ 7/8/2560
จ านวน 1 รายการ

8024 จ้างตัดเส้ือเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน 59,200 59,200 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ราคาต่ าสุด 08699/2560
เภสัชกรรม 148 ตัว ราคาท่ีเสนอ 59,200.-บาท 59,200.-บาท 21/8/2560

8025 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 1,000 1,000 ตกลงราคา นางสาวพิกุล  จีนฉาย นางสาวพิกุล  จีนฉาย ราคาต่ าสุด 08811/2560
ดูแลห้องน้ า SCG 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 1,000.-บาท 1,000.-บาท 22/08/2560

8026 จ้างตัดเส้ือแพทย์งานศัลยศาสตร์ 800 800 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ราคาต่ าสุด 08817/2560
ตกแต่ง 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 800.-บาท 800.-บาท 22/08/2560

8027 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 21,000 21,000 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ราคาต่ าสุด 08805/2560
รักษาความปลอดภัย 21 ชุด ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท 22/08/2560

8028 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 5,000 5,000 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ราคาต่ าสุด 08808/2560
ห้องประชุม 5 ชุด ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท 22/08/2560
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8029 จ้างปูกระเบ้ืองโถงพักคอยผู้ป่วย 457,984 467,787.72   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 08807/2560
หน้าห้องตรวจโรคหัวใจ เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 22/08/2560

ราคาท่ีเสนอ 457984 457,984
8030 จ้างเหมาปูพ้ืนทางเดินช้ัน ๑ 167,206 170,785.66   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 0558/2560

ด้านหน้าตึกเจริญฯ เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 22/08/2560
ราคาท่ีเสนอ 167,206.-บาท 167,206.-บาท

8031 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณพับผ้า 328,832 335,871.06   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 0556/2560
สะอาด ช้ัน 1 อาคารซักฟอก เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 22/08/2560

ราคาท่ีเสนอ 328,832.-บาท 328,832.-บาท
8032 จ้างเปล่ียนพ้ืนห้องประชุมราชวิถี 412,317.01  490,057.23   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 552/2560

ช้ัน 11 อาคารเฉลิมฯ เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 21/08/2560
ราคาท่ีเสนอ 412,317.01บาท 328,832.-บาท

8033 จ้างซ่อมแซมโรงพักขยะ 228,428 233,318.60   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 0557/2560
เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 22/08/2560

ราคาท่ีเสนอ 228,428 บาท 228,428 บาท
8034 จ้างซ่อมแซมราวกันตกโถงลิฟท์ 219,391.40  247,104 ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 550/2560

ช้ัน 2-12 อาคารเฉลิมฯ เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 21/08/2560
ราคาท่ีเสนอ 219,391.40 บาท 219,391.40 บาท

8035 จ้างปรับปรุงห้องสุขาชาย ช้ัน1 483,888 498,519.86   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 0569/2560
ตึกสิรินธร เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 22/08/2560

ราคาท่ีเสนอ 483,888 บาท 483,888 บาท
8036 จ้างติดต้ังหลังคาบริเวณผู้ป่วย 499,330 499,851.04   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 551/2560

พักคอยหน้าห้องตรวจโรคหัวใจ เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 21/08/2560
ราคาท่ีเสนอ 499,330.-บาท 499,330.-บาท

8037 จ้างปรับปรุงเปล่ียนท่อระบบ 399,703 408,898.50   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 0561/2560
สุขาภิบาลห้องน้ าชายหญิง เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 22/08/2560
และผู้พิการ ราคาท่ีเสนอ 399,703.-บาท 399,703.-บาท



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560
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และรำคำท่ีเสนอ

8038 จ้างปรับปรุงทางเข้าด้านหน้า 477,683 415,230.24   ตกลงราคา บริษัท มงคล(1993)  บริษัท มงคล(1993)  ราคาต่ าสุด 0568/2560
ส านักงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ เอ็มเคซี จ ากัด เอ็มเคซี จ ากัด 22/08/2560

ราคาท่ีเสนอ 397,000.-บาท 397,000.-บาท
8039 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 30,602 30,602 ตกลงราคา ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ราคาต่ าสุด 0559/2560

งานช่าง ราคาท่ีเสนอ 30,602.-บาท 30,602.-บาท 22/08/2560
8040 จ้างเหมาบันทึกข้อมูลถ่ายโอน 9,000 9,000 ตกลงราคา นายปัญญานัฐ  ข านาญ นายปัญญานัฐ  ข านาญ ราคาต่ าสุด 08809/2560

ข้อมูลภาพรังสีวินิจฉัย ราคาท่ีเสนอ 9,000.-บาท 9,000.-บาท 22/08/2560
8041 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 7,450 7,450 ตกลงราคา นางสาวพิกุล  จีนฉาย นางสาวพิกุล  จีนฉาย ราคาต่ าสุด 08286/2560

งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ราคาท่ีเสนอ 7,450.-บาท 7,450.-บาท 07/08/2560
8042 จ้างท าวัสดุ 15,200 15,200 ตกลงราคา นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ ตามความต้องการ 07207/2560

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,200.-บาท  15,200.-บาท ของผู้ใช้ 28/06/2560
8043 จ้างติดต้ัง 3,424 3,424 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ตามความต้องการ 08505/2560

จ านวน 3 รายการ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ของผู้ใช้ 15/8/2560
ราคาท่ีเสนอ 3,424.-บาท  3,424.-บาท

8044 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา- 66,396.71 66,396.71 ตกลงราคา บริษัท มงคล (1993) บริษัท มงคล (1993) ตามความต้องการ 08740/2560
ส่ิงก่อสร้าง เอ็ม.เค.ซี จ ากัด เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 22/8/2560
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,396.71 บาท  66,396.71 บาท

8045 จ้างท าวัสดุ 13,650 13,650 ตกลงราคา นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ ตามความต้องการ 08819/2560
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,650.-บาท  13,650.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

8046 จ้างซ่อมแซม 44,405 44,405 ตกลงราคา บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ตามความต้องการ 08676/2560
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,405.-บาท  44,405.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2560

8047 จ้างท าวัสดุ 3,745 3,745 ตกลงราคา ร้าน ออล อาร์ต ร้าน ออล อาร์ต ตามความต้องการ 08815/2560
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,745.-บาท  3,745.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2560

8048 จ้างปรับปรุง 99,777.50 99,777.50 ตกลงราคา บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน ตามความต้องการ 08725/2560
จ านวน 8 รายการ  แอนด์ ดีไซต์ จ ากัด  แอนด์ ดีไซต์ จ ากัด ของผู้ใช้ 22/8/2560

ราคาท่ีเสนอ 99,777.50.-บาท  99,777.50.-บาท
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8049 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเภสัชกร 42,000 42,000 ตกลงราคา นางสาวพิกุล จีนฉาย นางสาวพิกุล จีนฉาย ราคาต่ าสุด 08775/2560
จ านวน 70 ตัว ราคาท่ีเสนอ  42,000.-บาท 42,000.-บาท 22/8/2560

8050 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 10,165 10,165 ตกลงราคา ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ร้านย่ิงทวีทรัพย์ ราคาต่ าสุด 880/2560
งานเคหบริการ 19 ตัว ราคาท่ีเสนอ  10,165.-บาท 10,165.-บาท 29/09/2560

8051 ซ้ือผ้าตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 307,200 307,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาต่ าสุด 879/2560
1,024 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ  307,200.-บาท 307,200.-บาท 29/09/2560

8052 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 287,970 287,970 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด 884/2560
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  287,970.-บาท 287,970.-บาท 29/09/2560

8053 จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 7,500 7,500 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ราคาต่ าสุด 885/2560
ห้องประชุม 5 ชุด ราคาท่ีเสนอ  7,500.-บาท 7,500.-บาท 29/09/2560

8054 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 7,900 7,900 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ราคาต่ าสุด 877/2560
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 17 ตัว ราคาท่ีเสนอ  7,900.-บาท 7,900.-บาท 29/09/2560

8055 จ้างตัดเส้ือแพทย์กลุ่มงานวิสัญญี 1,000 1,000 ตกลงราคา นายอัมพร  สาคเรศไพศาล นายอัมพร  สาคเรศไพศาล ราคาต่ าสุด 881/2560
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ  1000.-บาท 1000.-บาท 29/09/2560

8056 จ้างตัดเส้ือปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี 1,000 1,000 ตกลงราคา นางสาวพิกุล  จีนฉาย นางสาวพิกุล  จีนฉาย ราคาต่ าสุด 880/2560
ดูแลห้องน้ า SCG 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ  1,000.-บาท 1,000.-บาท 29/09/2560


