
ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว อภิสรารัชญ์  ชูปัญญา นางสาว อภิสรารัชญ์  ชูปัญญา ตามความต้องการ 437/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

2 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว เกศมณี  พงษ์อร่าม นางสาว เกศมณี  พงษ์อร่าม ตามความต้องการ 01944/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

3 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยวรรธน์  สักกวัตร นางสาวกัลยวรรธน์  สักกวัตร ตามความต้องการ 01942/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

4 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ผกามาศ  เพชรพงศ์ นางสาว ผกามาศ  เพชรพงศ์ ตามความต้องการ 01939/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

5 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว พุทธพร  โตวิวัฒน์ นางสาว พุทธพร  โตวิวัฒน์ ตามความต้องการ 01930/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

6 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย พฤฒพร  มณีรัตน์ นาย พฤฒพร  มณีรัตน์ ตามความต้องการ 01938/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

7 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย กวินท์  ชุติคงเฉลิมโรจน์ นาย กวินท์  ชุติคงเฉลิมโรจน์ ตามความต้องการ 01945/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

8 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย นนทพันธ์  นาคแนวดี นาย นนทพันธ์  นาคแนวดี ตามความต้องการ 01941/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

9 จ้างเหมาย้อมสไลด์ 9,200.00           9,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ศุภทิพย์  ตู้จินดา นางสาว ศุภทิพย์  ตู้จินดา ตามความต้องการ 01931/2561

จ านวน 184 ราย ราคาท่ีเสนอ 9,200.- บาท 9,200.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

10 จ้างเหมาพยาบาลเจาะเลือด 60,000.00         60,000.00     เฉพาะเจาะจง นาง วิยดา  วัฒนกุล นาง วิยดา  วัฒนกุล ตามความต้องการ 01946/2561

จ านวน 5,000 ราย ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

11 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ทิพย์นารีย์  จรูญวรรธนะ นางสาวทิพย์นารีย์  จรูญวรรธนะ ตามความต้องการ 01940/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

12 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ณิรดา  คุปตพงศ์ นางสาว ณิรดา  คุปตพงศ์ ตามความต้องการ 01943/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

13 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย ศิวัช  ธีระจารุวรรณ นาย ศิวัช  ธีระจารุวรรณ ตามความต้องการ 01937/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

14 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย วินชนะ  ศรีวิไลทนต์ นาย วินชนะ  ศรีวิไลทนต์ ตามความต้องการ 01936/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

15 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย นัทธี  ชีวะพฤกษ์ นาย นัทธี  ชีวะพฤกษ์ ตามความต้องการ 01934/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

16 จ้างเหมาบริการ 79,000.00         79,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว พิชญ์สิณี  วิชัยศึก นางสาว พิชญ์สิณี  วิชัยศึก ตามความต้องการ 01947/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,000.- บาท 79,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

17 จ้างเหมาบริการ            8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว มนกานต์  โฆษิตชัยวัฒน์ นางสาว มนกานต์  โฆษิตชัยวัฒน์ ตามความต้องการ 440/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท  8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

18 จ้างเหมาบริการ 8,500.00           8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย ภัทรวินท์  เอกชน นาย ภัทรวินท์  เอกชน ตามความต้องการ 02138/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท  8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

19 จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล 75,000.00         75,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย สันติ  ขวัญเสือ นาย สันติ  ขวัญเสือ ตามความต้องการ 02148/2561

 จ านวน 5,000 ราย  ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท  75,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

20 จ้างเหมาบริการ            8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว หัทยา  ชัยวัฒนะ  นางสาว หัทยา  ชัยวัฒนะ ตามความต้องการ 02258/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

21 จ้างเหมาบริการ            8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว ทรายด้า  บูรณสิน  นางสาว ทรายด้า  บูรณสิน ตามความต้องการ 02259/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท  8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

22 จ้างเหมาบริการ            8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว ฉัตรนภา  จ าปาหอม  นางสาว ฉัตรนภา  จ าปาหอม ตามความต้องการ 02260/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท  8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

23 จ้างเหมาบริการ            8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง  นาย สุรศักด์ิ เพ็ญแสง  นาย สุรศักด์ิ เพ็ญแสง ตามความต้องการ 02261/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท  8,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

24  จ้างเหมาผลิตส่ือวีดีทัศน์ฯ          85,600.00      85,600.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โฟร์ พี.เเอดส์ (96) จ ากัด  บริษัท โฟร์ พี.เเอดส์ (96) จ ากัด ตามความต้องการ 02497/2561

 จ านวน 1 เร่ือง  ราคาท่ีเสนอ 85,600.- บาท  85,600.- บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

25 น  ายา IHC P16 20,000.00         20,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01932/2561

จ านวน 1 Kit ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

26 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,100.00         14,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว อัชรีย์  บุญประคอง นางสาว อัชรีย์  บุญประคอง ตามความต้องการ 02262/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,100.- บาท 14,100.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

27 ตับหมูในการฝึกปฏิบัติการ 14,580.00         14,580.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว อัชรีย์  บุยประคอง นางสาว อัชรีย์  บุยประคอง ตามความต้องการ 02263/2561

จ านวน 36 ชุด ราคาท่ีเสนอ 14,580.- บาท 14,580.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

28 ซองพลาสติกซิปรูด 28,890.00         28,890.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 02479/2561

จ านวน 1,500 ซอง ราคาท่ีเสนอ 28,890.- บาท 28,890.- บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

29 จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศศินทร์  ศรีสกุล นายศศินทร์  ศรีสกุล ตามความต้องการ 02641/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

30 วัสดุแบบพิมพ์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอส.ซัพพลาย ร้าน เจ.เอส.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 01800/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,000.-บาท 30,000.-บาท 1/12/2560

31 วัสดุแบบพิมพ์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 00467/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  58,000.-บาท 58,000.-บาท 24/10/2560

32 วัสดุแบบพิมพ์ 51,850.00 51,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พริ นติ ง ร้านริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พริ นติ ง ราคาเหมาะสม 00184/2560

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  51,850.-บาท 51,850.-บาท 11/10/2560

33 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 00152/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,125.-บาท 40,125.-บาท 10/10/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

34 วัสดุแบบพิมพ์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01804/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,960.-บาท 29,960.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

35 วัสดุแบบพิมพ์ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01801/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,272.-บาท 10,272.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

36 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 01806/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

37 วัสดุแบบพิมพ์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ราคาเหมาะสม 01883/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  21,000.-บาท 21,000.-บาท 4/12/2560

38 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00561/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.-บาท 99,980.80.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

39 วัสดุก่อสร้าง ประปา 30,863.00 30,863.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01963/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,863.-บาท 30,863.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

40 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01870/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.-บาท 99,980.80.-บาท ของผู้ใช้ 4/122/2560

41 วัสดุก่อสร้าง ประปา 13,957.00 13,957.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 01966/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ  13,957.-บาท  13,957.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

42 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 01971/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  69,550.-บาท  69,550.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

43 วัสดุแบบพิมพ์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ตามความต้องการ 00658/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  23,000.-บาท 23,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

44 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01968/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.-บาท 99,980.80.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560
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45 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,897.22 6,897.22 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02016/2561

จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,897.22.-บาท 6,897.22.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

46 วัสดุก่อสร้าง ประปา 37,440.00 37,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 01974/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,440.-บาท 37,440.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

47 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,809.76 9,809.76 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02008/2561

จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,809.76.-บาท 9,809.76.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

48 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01991/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.-บาท 99,980.80.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

49 วัสดุแบบพิมพ์ 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 02477/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,705.-บาท 33,705.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2560

50 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 96,407.00 96,407.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 02476/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,705.-บาท 96,705.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2560

51 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 02347/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

52 วัสดุก่อสร้าง ประปา 59,342.20 59,342.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02478/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  59,342.20.-บาท 59,342.20.-บาท ของผู้ใช้ 22/12/2560

53 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 9,030.80 9,030.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 02454/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,030.80.-บาท 9,030.80.-บาท 21/12/2560

54 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 33,897.60 33,897.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 02456/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,897.60 บาท 33,897.60 บาท 21/12/2560

55 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 02451/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,660.- บาท 40,660.- บาท 21/12/2560
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56 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 27,606.00 27,606.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 02365/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,660.- บาท 27,660.- บาท 20/12/2560

57 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด บริษัท ร่มพิกุล ซัพพลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 02691/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

58 วัสดุแบบพิมพ์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ตามความต้องการ 02693/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

59 วัสดุแบบพิมพ์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พริ นติ ง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พริ นติ ง ตามความต้องการ 02398/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

60 วัสดุแบบพิมพ์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 02694/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,000.-บาท 34,000.-บาท 29/12/2560

61 วัสดุแบบพิมพ์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 02696/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท 29/12/2560

62 วัสดุแบบพิมพ์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอส.ซัพพลาย ร้าน เจ.เอส.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 02711/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,000.-บาท 70,000.-บาท 29/12/2560

63 วัสดุแบบพิมพ์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 02692/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.-บาท 74,900.-บาท 29/12/2560

64 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด บริษัท ภัทรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 02695/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

65 1.0/1.5mm Ti Sheet 85x50 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความต้องการ  01849/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท ของผู้ใช้  01/12/2560

66 Slide ฝ้า 7105F 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. ตามความต้องการ  01853/2561

จ านวน 300 กล่อง  ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท  ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท ของผู้ใช้  01/12/2560
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67 Acetone 15 kg. 10,967.50 10,967.50 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  01855/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,967.50บาท  ราคาท่ีเสนอ 10,967.50บาท ของผู้ใช้  01/12/2560

68 Microtone Blades 35 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  01856/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 55,640.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 55,640.-บาท ของผู้ใช้  01/12/2560

69 Ottix plus 5 L. 10,967.50 10,967.50 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  01858/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,967.50บาท  ราคาท่ีเสนอ 10,967.50บาท ของผู้ใช้  01/12/2560

70 Sodium iodide (I-131) 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  01862/2561

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 67,410.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 67,410.-บาท ของผู้ใช้  01/12/2560

71 Sodium iodide (I-131) 93,357.50 93,357.50 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  01860/2561

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,357.50บาท  ราคาท่ีเสนอ 93,357.50บาท ของผู้ใช้  01/12/2560

72 Tip Expell ขนาด 10 ul 5,321.11 5,321.11 เฉพาะเจาะจงราคา บ. รัชมอร์ พรีซิซ่ัน จก. บ. รัชมอร์ พรีซิซ่ัน จก. ตามความต้องการ  01859/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,321.11 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,321.11 บาท ของผู้ใช้  01/12/2560

73 Prelude Sheath Introducer 6F 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02117/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

74 MAX-CORE BIOPSY 16G 10CM 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02114/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

75 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 20 กก. 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  02116/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,448.- บาท ราคาท่ีเสนอ 92,448.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

76 CG8+each cartridge 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทรานเมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานเมดิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02119/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

77 Tc-99m Cardiolite 99,839.84 99,839.84 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02123/2561

จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,839.84 บาท ราคาท่ีเสนอ 99,839.84 บาท ของผู้ใช้  13/12/2560
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และรำคำท่ีเสนอ

78 Tc-99m Cardiolite 89,622.43 89,622.43 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02125/2561

จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,622.43 บาท ราคาท่ีเสนอ 89,622.43 บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

79 Tc-99m Cardiolite 88,942.35 88,942.35 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02124/2561

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,942.35 บาท ราคาท่ีเสนอ 88,942.35 บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

80 Thermistor Sensor 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  02286/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

81 EEG Electrode Cream,4 oz tube 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  02287/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

82 Lampada 12 volt 100 watts 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. มาร์ธา กรุ๊ป จก. บ. มาร์ธา กรุ๊ป จก. ตามความต้องการ  02113/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

83 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจี ท าลายเนื องอกด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02332/2561

จ านวน  3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

84 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจี ท าลายเนื องอกด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02242/2561

จ านวน  3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

85 WESTCOTT Corneal scissors,cvd.,11cm sh/sh98,850.00 98,850.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  01914/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,850.- บาท ของผู้ใช้  04/12/2560

86 forceps dress.POTTS-SMITH 53,200.00 53,200.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  01908/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 53,200.- บาท ของผู้ใช้  04/12/2560

87 hemost.Fcps.HALSTED-MOSQUITO micro,cvd.12.5cm95,920.00 95,920.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  01912/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,920.- บาท ราคาท่ีเสนอ 95,920.- บาท ของผู้ใช้  04/12/2560

88 Pediatric Chest Roll Flat Bottom surface 12x3"81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. สัปปายะ สยาม จก. บ. สัปปายะ สยาม จก. ตามความต้องการ  01904/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ของผู้ใช้  04/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

89 SKATER SINGLE STEP 8F X 25CM 99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02000/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,750.- บาท ของผู้ใช้  07/12/2560

90 Vacutainer Flashback Needdle 21GX1 5,200.20 5,200.20 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  01992/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,200.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,200.20 บาท ของผู้ใช้  07/12/2560

91 TRIMA ACCEL KIT 77,951.64 77,951.64 เฉพาะเจาะจงราคา  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02039/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 77,951.64 บาท ของผู้ใช้  08/12/2560

92 Isolation Gown (Laminatedcoat) 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  02041/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,350.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,350.- บาท ของผู้ใช้  08/12/2560

93 W8273N 60INCH ADULT ANES.CIR GSE 2L50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. บ. สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  02040/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ของผู้ใช้  08/12/2560

94 6-T-STK-ENDO-Z1460-36 สายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จก. บ. โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จก. ตามความต้องการ  02044/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ของผู้ใช้  08/12/2560

95 Bard PTFE Felt Pledget 4.8mmx6mm 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฮอสปิแคร์ จก. บ. ฮอสปิแคร์ จก. ตามความต้องการ  02045/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ของผู้ใช้  08/12/2560

96 EPIDURAL CANNULAR CLEAR 18 G 100/382/1188,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เจ เอส วิช่ัน จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ตามความต้องการ  02101/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,560.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,560.- บาท ของผู้ใช้  12/12/2560

97 บอลลูนเจ็คเตอร์ 300 โฟลซีเลคเตอร์ 3.0 ม 5.098,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เจ เอส วิช่ัน จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ตามความต้องการ  02102/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,000.- บาท ของผู้ใช้  12/12/2560

98 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหูระบบดิจิตอล ย่ีห้อ Octicon72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  02132/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 72,000.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

99 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหูระบบดิจิตอล ย่ีห้อ Octicon45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  02131/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 72,000.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560
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100 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหูระบบดิจิตอล ย่ีห้อ Bernafon18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  02127/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

101 ชุดน  ายา Cytology test Non-GYN Thinprep80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  02120/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,000.- บาท ของผู้ใช้  13/12/2560

102 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจี ท าลายเนื องอกด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ RFA99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02240/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

103 ชุดอุปกรณ์ส าหรับจี ท าลายเนื องอกด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ RFA99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02241/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

104 Closed Suction System,Adult CH14 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพส์ซีส เมดิคอล จก. บ. ไพส์ซีส เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02230/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,000.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

105 Chest Roll (510mmx150mmx150mm)42,506.00 42,506.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. บ. พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  02228/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,506.- บาท ราคาท่ีเสนอ 42,506.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

106 SURPLUG MICROEXT TUBE 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02229/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,630.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

107 ขวดยาตาสีชา 5ML.พร้อม Dropper 60,800.00 60,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ปัญญฤกษ์ จก. บ. ปัญญฤกษ์ จก. ตามความต้องการ  02231/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,800.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

108 ขวดยาตาพลาสติก ขนาด 15 ml 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ปัญญฤกษ์ จก. บ. ปัญญฤกษ์ จก. ตามความต้องการ  02232/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 68,000.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

109 PES+15-B-SI PESTLE,PRE-STERILIZED 100/PK7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก. ตามความต้องการ  02233/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,062.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,062.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

110 HYGROBAC 41,999.64 41,999.64 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02236/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,999.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 41,999.64 บาท ของผู้ใช้  15/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

111 DILATOR FOR VESSEL DILATION 6 CH L 20 CM12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  02237/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,840.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

112 Connecting tube 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  02239/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,354.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,354.- บาท ของผู้ใช้  15/12/2560

113 IMPRA Eptfe Vascular Graft "Straight Venaflo"6mmx40cm91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฮอสปิแคร์ จก. บ. ฮอสปิแคร์ จก. ตามความต้องการ  02281/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 91,000.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

114 Admiral Xtreme PTA balloon Catheter 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. ตามความต้องการ  02288/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

115 Pacific Xtreme PTA Catheter ขนาด 4.0x60mmx130cm99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. ตามความต้องการ  02289/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

116 VA TIP,STR TIT SIL SLV,0.3MM 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02279/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

117 HOPKINS Telescope 0,2.7mm,11cm 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. ตามความต้องการ  02280/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

118 Kerrison punch 5.5*4.5mm WL380mm.75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02290/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 75,000.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

119 ขอบยางกันร่ัว 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฮอลลีวู๊ด อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. ฮอลลีวู๊ด อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  02292/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

120 Model HI 98127 Ph/Temperature Tester,Waterproof5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  02291/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,300.- บาท ของผู้ใช้  18/12/2560

121 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 20 กก. 79,608.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  02345/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,608.- บาท ราคาท่ีเสนอ 79,608.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

122 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 20 กก. 76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  02348/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 76,800.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

123 อุปกรณ์ช่วยยึดสาย epidural 18G 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เจ เอส วิช่ัน จก. บ. เจ เอส วิช่ัน จก. ตามความต้องการ  02349/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,852.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,852.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

124 DCIP test 13,915.00 13,915.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก . ตามความต้องการ  02350/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,915.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,915.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

125 DCIP test 15,709.00 15,709.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก . ตามความต้องการ  02351/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,709.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,709.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

126 Fiber Coil Helical 18 8 mm x 12 mm (box of 5 )89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02406/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.- บาท ราคาท่ีเสนอ 89,880.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

127 Jacobson Heavy Style Needle Holders 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. บ. ไพร์ม เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02355/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,900.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

128 Drainage Disposal Depots 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02595/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

129 Bellucci Micro-Ear Scissor 8 cm,straight 4.0 mm/0.8mm50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทรีท เมดิเซนซ์ จก. บ. ทรีท เมดิเซนซ์ จก. ตามความต้องการ  02338/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

130 STIMUPLEX ULTRA 360 30D 22GX8 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02339/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,125.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,125.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

131 CG8+each cartridge 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทรานเมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานเมดิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02340/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 81,000.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

132 DCIP test 11,822.00 11,822.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก. บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก . ตามความต้องการ  02341/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,822.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,822.- บาท ของผู้ใช้  19/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

133 Tube set with piercing connector 76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02462/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 76,800.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

134 กระดาษเอนกประสงค์ไวป์ออล แอล 30 ไวเปอร์18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. กรีนแฟมิล่ี จก. บ. กรีนแฟมิล่ี จก. ตามความต้องการ  02403/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,725.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,725.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

135 ARTERIOTOMY SHUNT-1.75mm 5ea/bx100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02415/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

136 ชุดยางครอบ Foot Switch 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  02424/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

137 ขวดพลาสติกกลม 30 มล. (ฝาน  าเงิน) 25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  02421/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,038.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,038.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

138 Sodium iodide (I-131) 65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  02413/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,484.- บาท ราคาท่ีเสนอ 65,484.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

139 Sodium iodide (I-131) 96,514.00 96,514.00 เฉพาะเจาะจงราคา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  02411/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,514.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,514.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

140 Tc-99m Cardiolite 91,714.83 91,714.83 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02410/2561

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,714.83 บาท ราคาท่ีเสนอ 91,714.83 บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

141 Tc-99m MAA (Lung Perferfusion) 50,289.90 50,289.90 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02407/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,289.90 บาท ราคาท่ีเสนอ 50,289.90 บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

142 Tc-99m Cardiolite 90,672.38 90,672.38 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02409/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,672.38 บาท ราคาท่ีเสนอ 90,672.38 บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

143 EMG TUBE 8229738 3PK NIM TRIVANTAGE 8MM96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02425/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560
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144 Straight Universal Fracture Plate 82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ  02402/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 82,500.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

145 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหูระบบดิจิตอล 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  02434/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

146 สารท าความสะอาดผสมเอ็นไซม์ล้างกล้องส่องตรวจ32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02432/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ของผู้ใช้  20/12/2560

147 KERRISON punch,130,with thin footplate,180 mm,with ejector,sureface black,titanium-coated40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  02463/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

148 2.4mm.MF-Cortex Screw,L 16mm 44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อีซเทินไดนะมิค จก. บ. อีซเทินไดนะมิค จก. ตามความต้องการ  02464/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 44,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 44,400.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

149 อุปกรณ์ยึดอวัยวะในการฉายแสง (Uni-Frame 9x14")87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  02465/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

150 ฝาปิด Cassette แบบสแตนเลส 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. ตามความต้องการ  02466/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 42,000.- บาท ของผู้ใช้  22/12/2560

151 Acetone 15 kg. 11,609.50 11,609.50 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. คอมมอนกรุ๊พ หจก. คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ  02467/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,609.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,609.50 บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

152 Endotracheal tube with cuffed 7.0 mm93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ  02468/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 93,600.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

153 13943B Electrode(1ซอง=100ชิ น) 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โซวิค จก. บ. โซวิค จก. ตามความต้องการ  02469/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,025.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,025.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

154 SINICISION PROMOTION SET 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟาโวริกา จก. บ. ฟาโวริกา จก. ตามความต้องการ  02470/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560
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155 BIOFEATHER:SEMIAUTO.DISPOS.BIOP 18GX10CM87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  02471/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,740.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,740.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

156 ถุงมือผ่าตัดแบบไม่มีแป้ง ชนิดปราศจากเชื อ Sentiflex ขนาด 6.524,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดดิก้า จก. บ. เมดดิก้า จก. ตามความต้องการ  02472/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

157 ชุดน  ายา Cytology test Non-GYN Thinprep80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  02496/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,000.- บาท ของผู้ใช้  22/12/2560

158 กระปุกพลาสติก ขนาด 60 กรัม 23,780.00 23,780.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  02488/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,780.- บาท ราคาท่ีเสนอ 23,780.- บาท ของผู้ใช้  22/12/2560

159 GelPIONT Path Transansanal Access Platfrom54,780.00 54,780.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แอดว้านซ์ เซอจิคอล จก. บ. แอดว้านซ์ เซอจิคอล จก. ตามความต้องการ  02544/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,780.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,780.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

160 ชุดน  ายาตรวจนับเม็ดเลือดขาวคงค้างในส่วนประกอบของโลหิต64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  02534/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,200.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

161 BLOOD BAG SINGLE 450ML CPD-A1 16G 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บ. เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  02533/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

162 SERUM INDEX (S12),COBAS C/INTEGRA 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โนว่า เฮลท์แคร์ จก. บ. โนว่า เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  02515/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

163 BIOTEQ DRAINAGE CATHETER SET 6 FR 30 CM53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  02516/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 53,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 53,500.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

164 COAXAIL NEEDLE FOR BIOFEATHER 18GX10CM85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  02517/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,600.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

165 Resolve Locking Drainage Catheter 8F 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02518/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 84,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 84,000.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560
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166 Mo a Hu Ki-67 Antigen,clone MIB-1,1ml70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. เมดิแคร์ ซัพพลาย หจก. เมดิแคร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ  02521/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,620.- บาท ราคาท่ีเสนอ 70,620.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

167 ขวดแก้วเก็บส่ิงส่งตรวจพร้อมฝา 28,170.96 28,170.96 เฉพาะเจาะจงราคา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความต้องการ  02523/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,170.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 28,170.96 บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

168 Water,Molecular Biology Grade,1000 ml 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แอปสลาเจน จก. บ. แอปสลาเจน จก. ตามความต้องการ  02525/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,350.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,350.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

169 HOPKINS Telescope 30,2.7mm,11cm 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก. ตามความต้องการ  02527/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

170 MISSION BIOPSY (KIT) 20G 10CM 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02528/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,460.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

171 MISSION BIOPSY (KIT) 18G 10CM 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02529/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,300.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

172 Defibrillation electrodes for Adults 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อาร์เอ็กซ์ จก. บ. อาร์เอ็กซ์ จก. ตามความต้องการ  02530/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  25/12/2560

173 แผ่นน าไฟฟ้าส าหรับกระตุกหัวใจ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โซวิค จก. บ. โซวิค จก. ตามความต้องการ  02585/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 96,000.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

174 Cyto Collection Fluid (3.8L) 45,828.10 45,828.10 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. ตามความต้องการ  02586/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,828.10 บาท ราคาท่ีเสนอ 45,828.10 บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

175 Tc-99m Cardiolite 80,875.00 80,875.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02591/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,875.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,875.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

176 Tc-99m DISIDA 83,229.89 83,229.89 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02589/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,229.89 บาท ราคาท่ีเสนอ 83,229.89 บาท ของผู้ใช้  26/12/2560
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177 Tc-99m MDP 36,639.94 36,639.94 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02587/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,639.94 บาท ราคาท่ีเสนอ 36,639.94 บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

178 ขวดยาหม่องขนาด 60 กรัม ฝาเงิน 67,567.50 67,567.50 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  02592/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

179 Fine Needle Biopsy Chiba FNB-1001 18G 15CM20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02594/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

180 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. (มหาชน) บ. ลินเด้ (ปท.) จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  02600/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,210.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

181 3-POD CANE 62,200.00 62,200.00 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ต ตามความต้องการ  02603/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 62,200.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

182 หน้ากากชนิดพิเศษส าหรับรองรับการฉายรังสีแบบ 3 มิติ35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  02607/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

183 เคร่ืองช่วยฟังทัดหลังหูระบบดิจิตอล 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  02608/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

184 เคร่ืองช่วยฟังทัดหลังหูระบบดิจิตอล 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ  02609/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

185 เคร่ืองช่วยฟังทัดหลังหูระบบดิจิตอล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ตามความต้องการ  02610/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

186 QSP 100-1250ul Filter Tip 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ซี เมดิค จก. บ. ซี เมดิค จก. ตามความต้องการ  02598/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ของผู้ใช้  26/12/2560

187 Prelude Pro Sheath Introducers 99,600.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วินเทค 24 จก. บ. วินเทค 24 จก. ตามความต้องการ  02686/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,600.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

188 SPINOCAN 27Gx4 3/4" 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02675/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,490.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,490.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

189 Koken Double-Tube Tracheal Cannula O.D. 11mm48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิแคร์ (ปท.) จก. บ. เมดิแคร์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02665/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

190 Inqwire Guide Wire 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02668/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,500.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

191 Endotine Forehead 3.0 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เจนนิคอน จก. บ. เจนนิคอน จก. ตามความต้องการ  02649/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 59,400.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

192 Pipet Tip Grad.200ul,Yellow 1000 pcs. 8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจงราคา บ.โอเซ่ียนเมด จก. บ.โอเซ่ียนเมด จก. ตามความต้องการ  02681/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,827.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,827.50 บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

193 Connecting tube 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  02652/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,531.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,531.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

194 High Pressure Tubing 72" 183cm 12000psi15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02683/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,400.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

195 PERIFIX ONE 451 FILTER SET G18 64,414.00 64,414.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02678/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,414.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,414.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

196 SKATER SINGLE STEP 8F X 25CM 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02685/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,500.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

197 STELLANT DUAL SYRINGE KIT 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เมดิคอลแคร์ จก. บ. เมดิคอลแคร์ จก. ตามความต้องการ   02653/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

198 Resolve Locking Drainage Catheter 8F 92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02657/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 92,400.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560
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199 BIOTEQ GUIDEWIRE J TIP 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. บ. แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  02659/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,490.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,490.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

200 CERTOFIX QUINTO V1220 PROTECT 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02677/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,980.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,980.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

201 Begraft Peripheral Graft System ขนาด 5.0x58mm.x120cm.87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. บ. โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จก. ตามความต้องการ  02669/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,000.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

202 Prelude Sheath Introducer 6F Dilator 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  02671/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,500.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

203 CV+6 Suture 24",TTC-13 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02674/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,800.- บาท ของผู้ใช้  28/12/2560

204
VICRYL RAP UND 90CM 2/0 V-
34 W9962 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01885/2561

จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

205 วัสดุของใช้การแพทย์ 71,336.90 71,336.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 01886/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,336.90 บาท 71,336.90 บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

206 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01890/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 9/12/2560

207
MEPILEX BORDER 10X10CM 
(5PCS/BOX) 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01888/2561

จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

208
41382 ATTEST RAPID 5 
STEAM TEST 16EA/BOX 94,913.28 94,913.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01887/2561

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

209 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01997/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

210 SUCTION NO. 14 สีเขียวตอง 82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จก. บริษัท ซิตี  เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 02002/2561

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

211 STOMACH NO. 12 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01999/2561

จ านวน 1,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

212
แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของ 
ฮีโมโกลบินในเลือด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02001/2561

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท 38,520.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

213
ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง ขนาด 
400 cc 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01995/2561

จ านวน 840 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

214
3584 Tegaderm 6 x 10 cm. 
(50 PCS/BOX) 87,205.00 87,205.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01998/2561

จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,205.-บาท 87,205.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

215 Extension Tube 6/1.1-2.2 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02048/2561

จ านวน 48 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 15,408.-บาท 15,408.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

216
VICRYL RAP UND 90CM 2/0 V-
34 W9962 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02049/2561

จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

217 Steri-Strip 1553 (3m) 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02052/2561

จ านวน 8 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 14,552.-บาท 14,552.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

218
รีเอนฟรอส ทราเคียลทิ ว เบอร์ 7.5
 /118-75 96,000.40 96,000.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02047/2561

จ านวน 200 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 96,000.40 บาท 96,000.40 บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

219 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02046/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้  12/12/2560

220 Jelco IV.Cath No.16 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02134/2561

จ านวน 1,000 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 7,750.-บาท 7,750.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

221 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 98,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02140/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,588.-บาท 98,588.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

222 เข็ม Spinal 18 Gx3 1/2 นิ ว 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02136/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 3,638.-บาท 3,638.-บาท ของผู้ใช้  14/12/2560

223
1298 RAPID ATTEST EQ TEST 
[25 Pack/Box] 99,178.30 99,178.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02141/2561

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

224
VICRYL RAP UND 90CM 2/0 V-
34 W9962 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02139/2561

จ านวน 54 โหล ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

225 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02137/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

226
41482VF ATTEST SUPER 
RAPID 5 PCD, 5 CTRLS 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02143/2561

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

227
41382 ATTEST RAPID 5 
STEAM TEST 16EA/BOX 94,913.28 94,913.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02142/2561

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

228 1525 Blenderm 1"x5yd. 7,168.00 7,168.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02194/2561

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 7,168.-บาท 7,168.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

229 STOMACH TUBE NO.14 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02200/2561

จ านวน 80 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

230 Nasopharynx Airway 7.5 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02201/2561

จ านวน 100 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 17,120.-บาท 17,120.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

231 Jelco IV. CATH No.24 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02207/2561

จ านวน 12,000 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

232 URGOSTART 10 x 10 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02205/2561

จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

233 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 02198/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.-บาท 93,625.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

234
Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 
pc/box 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02209/2561

จ านวน 3,300 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

235
กระบอกฉีดยาอินซูลีน 100 ยู 1 
มิล 27 1/2 นิ ว เข็มถอดได้ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02247/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

236
Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 
pc/box 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02294/2561

จ านวน 3,300 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

237
1298 RAPID ATTEST EQ TEST 
[25 Pack/Box] 99,178.30 99,178.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02307/2561

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,178.30 บาท 99,178.30 บาท ของผู้ใช้  19/12/2560

238
41482VF ATTEST SUPER 
RAPID 5 PCD, 5 CTRLS 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02304/2561

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

239
41382 ATTEST RAPID 5 
STEAM TEST 16EA/BOX 94,913.28 94,913.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02303/2561

จ านวน 16 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

240
3582 Tegaderm 5 x 7 cm. 
(50 Pcs/Box) 93,988.80 93,988.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02443/2561

จ านวน 72 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 93,988.80 บาท 93,988.80 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

241
LOW PRESSURE CUFFED 8 - 
12.0 BXI 8 LPC 8,999.98 8,999.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02449/2561

จ านวน 5 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 8,999.98 บาท 8,999.98 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

242 1251 Comply EO Indicator 22,898.00 22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02444/2561

จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 22,898.-บาท 22,898.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

243 SALEM SUMP TUBE NO. 16 6,018.75 6,018.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02448/2561

จ านวน 45 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 6,018.75 บาท 6,018.75 บาท ของผู้ใช้  21/12/2560

244 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02441/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

245 Suction Cath. Ch.08/53 cm. 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดคอล อินดัสตรี  จก. บริษัท บีเวอร์ เมดคอล อินดัสตรี  จก. ตามความต้องการ 02442/2561

จ านวน 600 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 3,780.-บาท 3,780.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

246
MERSILK 2/0 75CM 25MM 
0.5C SH (W32703) 17,719.20 17,719.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก. ตามความต้องการ 02584/2561

จ านวน 20 โหล ราคาท่ีเสนอ 17,719.20 บาท 17,719.20 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

247
ลอยโคพลาสต์ 1692 พลาสเตอร์ 
1" 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02579/2561

จ านวน 40 กระบอก ราคาท่ีเสนอ 12,840.-บาท 12,840.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

248
1527C  TRANSPORE 3M 
4"x10YDS 1527C 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02578/2561

จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

249 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02575/2561

จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

250 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02574/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

251 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02577/2561

จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

252
ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง ขนาด 
400 cc 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02576/2560

จ านวน 840 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

253
BLURIBBON 10 X 10 CM 
(10PC/BOX) 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02581/2561

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

254 หน้ากาก ชนิดสายผูก 3 ชั น สีเขียว 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02697/2561

จ านวน 1,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 44,940.-บาท 44,940.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

255
ผ้าพันยืดแบบมีกาว ขนาด 7.5 cm
 X 5m 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02710/2561

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 23,540.-บาท 23,540.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

256
MEPILEX BORDER 10X10CM 
(5PCS/BOX) 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02699/2561

จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

257 ถุงมือยาง ไนไตร [Nitrile] NO. S 79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ 02698/2561

จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 79,180.-บาท 79,180.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

258 วัสดุของใช้การแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 02036/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 150,000.-บาท 150,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

259
HIGH PERFORMANCE 
POLYSULFONE DIALYZER S.A 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02151/2561

จ านวน 100 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 125,000.-บาท 125,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

260 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 02053/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,618.-บาท 18,618.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

261 เคร่ืองช่ังน  าหนัก รุ่น UM051 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02702/2561

จ านวน 1 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

262
1527 TRANSPORE 1" x 10 YD 
(12 RLS/BOX) 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02709/2561

จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 1,391.-บาท 1,391.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

263 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00        90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด. บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด. ตามความต้องการ 01994/2561

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560

264 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00        96,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02003/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

265
เข็มดูดเก็บเนื อเย่ือปอดผ่านทาง
หลอดลม 35,000.00        35,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 02031/2561

จ านวน 1 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท  35,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

266 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการรักษาหัวใจ 99,000.00        99,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02034/2561

จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

267
Orsiro Biodegradable Polymer 
Stent 94,500.00        94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02095/2561

จ านวน 3 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/12/2560

268
Xience ProX Everolimus 
Eluting Coronary 75,000.00        75,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02032/2561

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

269 ULTRAVIST 370  10x100ML 85,921.00        85,921.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02033/2561

จ านวน 11 BOX รำคำท่ีเสนอ 85,921.- บำท 85,921.- บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

270 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00        97,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02035/2561

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

271 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,028.24        52,028.24    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02030/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 52,028.24 บำท 52,028.24 บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

272 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,220.30        14,220.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02135/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 14,220.30 บำท 14,220.30 บำท ของผู้ใช้ 14/12/2560

273 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,500.00        56,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ตามความต้องการ 02155/2561

จ านวน 18 รายการ รำคำท่ีเสนอ 56,500.- บำท 56,500.-  บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

274
สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือด
โคโรนาร่ี 65,000.00        65,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02220/2561

จ านวน 10 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 65,000.- บำท 65,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/12/2560

275
Xience Alpine Everolimus 
Eluting 95,286.00        95,286.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02221/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท  95,286.- บำท ของผู้ใช้ 18/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

276
สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือด
โคโรนาร่ี 94,500.00        94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02283/2560

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

277
สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือด
โคโรนาร่ี 53,000.00        53,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02222/2561

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 53,000.- บำท 53,000.-  บำท ของผู้ใช้ 18/12/2560

278 สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษาหัวใจ 82,500.00        82,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02285/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท 82,500.- บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

279 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00        66,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02224/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/12/2560

280 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 58,200.00        58,200.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์ ตามความต้องการ 02354/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 58,200.- บำท 58,200.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

281 Endopiece (1 กล่องบรรจุ 50 ชิ น) 3,750.00          3,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02353/2561

จ านวน 50 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 3,750.- บำท 3,750.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

282 ท่อถ่างขยายหลอดลม ชนิดโลหะ 99,510.00        99,510.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02346/2561

จ านวน 3 อัน รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

283
FLUENCY PLUS 9F 117CM 
7MM 100MM 83,000.00        83,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02344/2561

จ านวน 1 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 83,000.- บำท 83,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

284 HP DetectorSupply 88,000.00        88,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เอ้อ คัง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ไทย เอ้อ คัง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 02343/2561

จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 88,000.- บำท  88,000.-  บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

285
สายให้อาหารผ่านทางกระเพาะ
อาหาร 30,002.80        30,002.80    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02342/2561

จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 30,002.80 บำท 30,002.80 บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

286 ชุดสายระบายน  าดีผ่านทางจมูก 16,050.00        16,050.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02335/2561

จ านวน 6 ชุด รำคำท่ีเสนอ 16,050.- บำท 16,050.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

287
อุปกรณ์ควบคุมแรงดันบอลลูนถ่าง
ขยาย 5,999.49          5,999.49      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02333/2561

จ านวน 1 อัน รำคำท่ีเสนอ 5,999.49 บำท 5,999.49 บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

288
Viabahn 7mm. x10cm. 
,120cm. Catheter 95,000.00        95,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02388/2561

จ านวน 1 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท 95,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

289
Xience ProX Everolimus 
Eluting Coronary 75,000.00        75,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02404/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

290
TREK Family Coronary 
Dilatation Catheters 60,000.00        60,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02483/2561

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/12/2560

291
Orsiro Biodegradable Polymer 
Stent ทุกขนาด 94,500.00        94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02481/2561

จ านวน 3 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 25/12/2560

292 Guidezilla Catheter 48,150.00        48,150.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02480/2561

จ านวน 5 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 48,150.- บำท 48,150.- บำท ของผู้ใช้ 25/12/2560

293
เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร
ชนิดกระตุ้น 66,000.00        66,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02487/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/12/2560

294
สายสวนหัวใจเพ่ือขยายหลอดเลือด
โคโรนาร่ี 94,500.00        94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02514/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 26/12/2560

295 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,500.00        12,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 02513/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,500.- บำท 12,500.- บำท ของผู้ใช้ 26/12/2560

296 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,750.00          4,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอ๊คเตออน (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02511/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,750.- บำท 4,750.- บำท ของผู้ใช้ 26/12/2560

297 เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจถาวร 66,000.00        66,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02667/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 29/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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298
Xience Alpine Everolimus 
Eluting Coronary 95,286.00        95,286.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 02664/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 29/12/2560

299
สายสวนหลอดเลือดน าทางเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือด 95,700.00        95,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02658/2561

จ านวน 30 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 95,700.- บำท 95,700.- บำท ของผู้ใช้ 29/12/2560

300
EDWARDS-TRUWAVE 
DISPOSABLE PRESSURE 50,000.00        50,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 02662/2561

จ านวน 100 Ea รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/12/2560

301 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,000.00        88,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 02751/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 88,000.- บำท 88,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/1/2561

302
Orsiro Biodegradable Polymer 
Stent ทุกขนาด 94,500.00        94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02745/2561

จ านวน 3 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 4/1/2561

303 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,000.00        38,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 02747/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,000.- บำท 38,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/1/2561

304 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,310.00        34,310.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02743/2561

จ านวน 13 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,310.- บำท 34,310.- บำท ของผู้ใช้ 4/1/2561

305 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00        64,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  โพสเฮลท์แคร์  จ ำกัด บริษัท  โพสเฮลท์แคร์  จ ำกัด ตามความต้องการ 01762/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ64,800- บำท  64,800- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

306 Cardbord Mouthpieces 6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท จัสมิน เคร่ิองมือแพทย์ บริษัท จัสมิน เคร่ิองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01895/2561

จ านวน 1,200 อัน รำคำท่ีเสนอ 6,600- บำท  6,600- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

307
กระดาษ PREMIUM, FULL PAGA
 RED 32,000.00        32,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็ม(ปท)จ ากัด บริษัท ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็ม(ปท)จ ากัด ตามความต้องการ 01899/2561

จ านวน  4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 32,000.-บำท  32,000.-บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

308 Extersion tube 36" 95,340.00        95,340.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด ตามความต้องการ 01900/2561

จ านวน  14,000 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,340.- บำท  95,340.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560
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309 กล่องพลาสติก เบอร์ 3 8,346.00          8,346.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 01958/2561

จ านวน 5,00 อัน ราคาท่ีเสนอ 8,346.-บาท  8,346.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

310 ปรอทวัดไข้ทางปาก ย่ีห้อ Cedar 14,500.00        14,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ตามความต้องการ 02163/2561

จ านวน 200 ใบ รำคำท่ีเสนอ 14,500บำท  14,500บำท ของผู้ใช้ 21/9/2560

311
Betaplast Silver 5 mm 
10cmx10cm 26,215.00        26,215.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01951/2561

จ านวน   100  ชิ น รำคำท่ีเสนอ 26,215.- บำท  26,215.- บำท ของผู้ใช้ 4/12/2560

312 Silicone Suctions 5x9x15 mm 15,346.50        15,346.50    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วน วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 02081/2561

จ านวน  17 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 15,346.50.- บำท  15,346.50.- บำท ของผู้ใช้ 4/12/2560

313 ผ้าก๊อส 3x3 8 ชั น 75,000.00        75,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 02089/2561

จ านวน 1,500 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 75,000 บำท  75,000 บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

314
Skintraction Kits Adult(5605)
ผู้ใหญ่ 20,972.00        20,972.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02087/2561

จ านวน 11,00  ชุด รำคำท่ีเสนอ 20,972 บำท 20,972..- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

315
Salive EJ Trans W/Fix (หลอดดูด
น  าลาย) 5,400.00          5,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูแพลเนท เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท บลูแพลเนท เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 02084/2561

จ านวน  60 แพ็ค รำคำท่ีเสนอ 4,400.- บำท  4,400.- บำท ของผู้ใช้ 20/10/2560

316
ผ้าเช็ดท าความสะอาดพื นผิวผสม
น  ายาฆ่าเชื อ 64,800.00        64,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทโพสเฮลท์แคร์  จ ำกัด บริษัทโพสเฮลท์แคร์  จ ำกัด ตามความต้องการ 02082/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,800.- บำท  64,800.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

317 Slide ธรรมดา (ไมรโครสไลด์ 3x1) 1,797.60          1,797.60      เฉพาะเจาะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คอมมอนกร๊พ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คอมมอนกร๊พ ตามความต้องการ 02083/2561

จ านวน 60 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 1,797.60.- บำท  1,797.60.- บำท ของผู้ใช้ 7/12/2560

318 ออ๊ฟติวา ไอวีแคต เบอร์24x0.75 11,556.00        11,556.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02668/2561

จ านวน 60 อัน รำคำท่ีเสนอ 11,565.- บำท รำคำท่ีเสนอ 11,565.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2560

319 วัสดุของใช้การแพทย์ 68,480.00        68,480.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02165/2561

 จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 68,480.- บำท  68,480.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2560
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320 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,694.50        81,694.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02161/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,694.50.-บำท  81,694.50.-บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

321 Cellprep Plus 90,000.00        90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท  บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02163/2561

จ านวน 600  ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

322 Comforming Bandage 4" 2247 48,000.00        48,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02172/2561

จ านวน  200  ชิ น รำคำท่ีเสนอ 48,000.-บำท  48,000.-บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

323 ผ้าก๊อสตัดแผ่น  6".x9" 90,000.00        90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02174/2561

จ านวน 500  เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/9/2560

324 Aquapask Sterile Water 340ml 96,800.00        96,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทยคูณ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02167/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,800.- บำท รำคำท่ีเสนอ 96,800.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

325 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,150.00          3,150.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคพลัส ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเคพลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 02175/2560

จ านวน 2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,150.-บำท  3,150.-บำท ของผู้ใช้ 4/12/2560

326
กระดาษบันทึก Thermal 
Paper57x25mm 18,000.00        18,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวขกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวขกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02176/2561

จ านวน 400 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท  18,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

327 ถุงผ้าก๊อส ขนาด 2.5x5.5 บรรจุ 1 ชิ น 9,500.00          9,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02391/2561

จ านวน 1,000 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 9,500.- บำท  9,500.- บำท ของผู้ใช้ 14/12/2560

328 วัสดุของใช้การแพทย์ 41,500.00        41,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02396/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,500.- บำท  41,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/12/2560

329 ชุดเอคเทนช่ัน เบอร์ 18" 31,600.00        31,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02399/2561

จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 31,600.- บำท รำคำท่ีเสนอ 31,600.- บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

330 Allevzn 20x20 cm 47,957.40        47,957.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02545/2561

จ านวน  700  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 47,957.40.- บำท  47,957.40.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

331 Triflo(อุปกรณ์ช่วยในการบริหารปอด) 40,000.00        40,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ทิเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ทิเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 02543/2561

จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท  40,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

332 Aquapask Sterile Water 340ml 96,800.00        96,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทยคูณ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02542/2561

จ านวน  1100  ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,800.-บำท  96,800.-บำท ของผู้ใช้ 18/12/2560

333 กระบอกใส่ปัสสาวะ พลาสติก เบอร์ 4 32,100.00        32,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 02538/2561

จ านวน 300 ชุด    รำคำท่ีเสนอ3 32,100.- บำท  32,100.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

334 ผ้าก๊อส 3x3 8 ชั น 75,000.00        75,000.00    เฉพาะเจาะจง บรัท ไทยก๊อส จ ากัด บรัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02535/2561

จ านวน  1,500 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 75,000 บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/12/2560

335 วัสดุของใช้การแพทย์ 2,200.00          2,200.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 02532/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,200.-บำท  2,200.-บำท ของผู้ใช้ 18/12/2560

336 วัสดุของใช้การแพทย์ 63,400.00        63,400.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01359/2561

จ านวน  3  ชุด รำคำท่ีเสนอ 63,400.- บำท  63,400.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2560

337
Wes-0309 Nebulrzer w/Mask 
Adukt 82,500.00        82,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02635/2561

จ านวน 1,500 รายการ รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

338 สายยาง เคนท์-ลาเท็กซ์ เบอร์203(T) 99,400.00        99,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด บริษัท ออลเมด ตามความต้องการ 02663/2561

จ านวน 142 กล่อง รำคำท่ีเสนอ99,400.- บำท 99,400.- บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

339 ผ้าก๊อสแผ่น ขนาด 6x9(บรรจุ 500ชิ น) 90,000.00        90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02655/2561

จ านวน 400   ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000- บำท  90,000- บำท ของผู้ใช้ 25/12/2560

340
Betaplast Silver 5 mm 
10cmx10cm 26,215.00        26,215.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ตามความต้องการ 02688/2561

จ านวน 100 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 26,215.- บำท  26,215.- บำท ของผู้ใช้ 21/12/2560

341 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80        98,803.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01913/2560

จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ98,803.80.- บำท อ98,803.80.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

342 Vacuette Serum Tube 6 ml 70,617.60        70,617.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01915/2561

จ านวน 360 RACK รำคำท่ีเสนอ  70,617.60.-บำท   70,617.60.-บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

343 วัสดุของใช้การแพทย์ 59,972.00        59,972.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01911/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 59,972- บำท  59,972- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

344 วัสดุของใช้การแพทย์ 43,330.00        43,330.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่าเทรดดิ ง จ ากัด บริษัท คอสม่าเทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 01906/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 43,330.- บำท  43,330.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2560

345
ซองใส่ของสเตอร์ไรน์แบบธรรมดา 
8x200 M 93,500.00        93,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01960/2561

จ านวน  55  ม้วน รำคำท่ีเสนอ 93,5,00.- บำท  93,5,00.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

346 วัสดุของใช้การแพทย์ 56,051.74        56,051.74    เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์  จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์  จ ากัด ตามความต้องการ 02097/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ56,051.75- บำท 56,051.75- บำท ของผู้ใช้ 29/9/2560

347 Vacuette Serum Tube 4 ml 11,235.00        11,235.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท  ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02093/2561

จ านวน 30 pack รำคำท่ีเสนอ 11,235.- บำท  11,235.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2560

348 วัสดุของใช้การแพทย์  10,272.00        10,272.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท  ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02093/2561

จ านวน  2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 10,272.-บำท รำคำท่ีเสนอ 10,272.-บำท ของผู้ใช้ 11/11/2560

349 NoN-WOVEN 60Cmx60 cm 9,920.00          9,920.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด บริษัท เรียลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 02154/2561

จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 9,920.- บำท  9,920.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2560

350
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ปลอดเชื อไทเวค
 12นิ ว 98,800.00        98,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี  จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี  จ ากัด ตามความต้องการ 02433/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,800.- บำท  98,800.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

351 Delerzyme 22,500.00        22,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโออินโนเทค  จ ากัด บริษัท ไบโออินโนเทค  จ ากัด ตามความต้องการ 02414/2561

จ านวน 25 แกลลอน ราคาท่ีเสนอ 22,500.-บาท  22,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2560

352 วัสดุของใช้การแพทย์ 4,300.00          4,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท  ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02435/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,300.- บำท  4,300.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

353 Indicator For Plasma (Strip) 6,400.00          6,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอลเซอร์วิส กรุ๊ฟ จ ากัด บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอลเซอร์วิส กรุ๊ฟ จ ากัด ตามความต้องการ 02400/2561

จ านวน  2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 6,400.- บำท  6,400.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

354 ลูกยางส าหรับเสียบสายตู้อบลมร้อน 16,000.00        16,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนช่ัน จ ากัด บริษัท โปรเวนช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02429/2561

จ านวน  200 ลูก รำคำท่ีเสนอ 16,000.- บำท  16,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

355 วัสดุของใช้การแพทย์ 54,324.00        54,324.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02548/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,324.-บำท  54,324.-บำท ของผู้ใช้ 31/10/2560

356 Vacuetle Serum tube 6 ml 70,617.60        70,617.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02548/2561

จ านวน 20  ม้วน รำคำท่ีเสนอ 70,617.60.- บำท  70,617.60.- บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

357 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,762.00        17,762.00    เฉพาะเจาะจง บรัษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บรัษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02633/2561

จ านวน 3  รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,762.- บำท 17,726.-บำท ของผู้ใช้ 27/11/2560

358 วัสดุของใช้การแพทย์  98,803.80        98,803.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02634/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80.-บำท  98,803.80.-บำท ของผู้ใช้ 22/12/2560

359 น  ายาท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ 27,000.00        27,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 02631/2561

จ านวน 10  แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 27,000- บำท  27,000- บำท ของผู้ใช้ 26/12/2560

360 วัสดุของใช้การแพทย์ 3,432.00          3,432.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซลาร์แล็บ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซลาร์แล็บ ตามความต้องการ 02628/2561

จ านวน 4  รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,432- บำท  3,432- บำท ของผู้ใช้ 26/12/2560

361 Indicator For Plasma (Strip) 36,000.00        36,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02650/2561

จ านวน  20 กล่อง รำคำท่ีเสน 36,000.- บำท  36,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

362 กระดาษเคร่ืองอบแก๊ส ขนาด 450 2,740.00          2,740.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 02630/2561

จ านวน 20 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 2,740.- บำท  2,740.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

363 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ไทยเวค 12นิ ว 98,800.00        98,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02650/2561

จ านวน  19 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 98,800.-บำท  98,800.-บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

364 Vacuetle Serum tube 6 ml 47,078.40        47,078.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02660/25461

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 47,078.40- บำท  47,078.40- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2560

365 Vacuetle Serum tube 4 ml 21,729.60        21,729.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02670/2561

จ านวน 2000  แผง รำคำท่ีเสนอ 21,729.60 บำท  21,729.60 บำท ของผู้ใช้ 08/11/2560.

366 ครุภัณฑ์โรงงาน 422,650.00 422,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ บี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด บริษัท โอ บี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02147/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  422,650.-บาท   422,650.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

367 ครุภัณฑ์การแพทย์ 185,250.00 185,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 01881/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  150,000.-บาท   150,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

368 ครุภัณฑ์การแพทย์ 170,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด ตามความต้องการ 02512/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  170,000.-บาท   170,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

369 ครุภัณฑ์ส านักงาน 113,313.00 113,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02531/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  113,313.-บาท   113,313.-บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

370 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 312,547.00 312,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด ตามความต้องการ 02557/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  312,547.-บาท   312,547.-บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

371 ครุภัณฑ์การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 02208/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาท   18,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

372 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด ตามความต้องการ 02389/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,000.-บาท   12,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

373 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02211/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,235.-บาท   11,235.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

374 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25,348.30 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด ตามความต้องการ 02212/2561

พร้อมติดตั ง จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,348.30 บาท   25,348.30 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

375 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,500.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทรี  จ ากัด บริษัท สยามคูลเลอร์ อินดัสทรี  จ ากัด ตามความต้องการ 02213/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  10,500.- บาท   10,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

376 ครุภัณฑ์การเกษตร 15,996.50 16,770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02214/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  15,996.50 บาท   15,996.50 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

377 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02216/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,630.- บาท   9,630.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

378 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,704.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด ตามความต้องการ 02250/2561.

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.- บาท   7,704.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

379 ครุภัณฑ์การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02254/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,510.- บาท   99,510.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

380 ครุภัณฑ์ส านักงาน 43,442.00 43,442.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02255/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,442.- บาท   43,442.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

381 ครุภัณฑ์ส านักงาน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 02256/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  84,000.- บาท   84,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

382 ครุภัณฑ์การแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 02257/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  21,000.- บาท   21,000.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

383 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,704.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด ตามความต้องการ 02393/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.- บาท   7,704.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

384 ครุภัณฑ์การแพทย์ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02397/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  16,500.- บาท   16,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

385 ครุภัณฑ์การแพทย์ 17,500.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02401/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,500.- บาท   17,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

386 ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,836.00 15,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 02408/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  15,836.- บาท   15,836.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

387 ครุภัณฑ์ส านักงาน 50,932.00 50,932.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02412/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  50,932.- บาท   50,932.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

388 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,669.20 1,669.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02422/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,669.20 บาท   1,669.20 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

389 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,022.30 2,022.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02426/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,022.30 บาท   2,022.30 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

390 ครุภัณฑ์ส านักงาน 25,562.30 25,562.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02431/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,562.30 บาท   25,562.30 บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

391 ครุภัณฑ์การแพทย์ 12,412.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02438/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,412.- บาท   12,412.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

392 ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02452/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  15,515.- บาท   15,515.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

393 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,704.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด ตามความต้องการ 02450/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.- บาท   7,704.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

394 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,939.00 18,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02455/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,939.- บาท   18,939.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

395 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,083.00 18,083.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02457/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,083.- บาท   18,083.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560

396 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02458/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,169.- บาท   7,169.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

397 ครุภัณฑ์ส านักงาน 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02566/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,695.- บาท   94,695.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

398 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 32,902.50 32,902.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02627/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,902.50 บาท   32,902.50 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

399 ครุภัณฑ์ส านักงาน 26,108.00 26,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02632/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,108.- บาท   26,108.- บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

400 ครุภัณฑ์การแพทย์ 96,139.50 96,139.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02645/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,139.50 บาท   96,139.50 บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

401 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 60,776.00 60,776.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 27/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 60,776.- บาท  60,776.- บาท ของผู้ใช้

402 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 27/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 43,335.- บาท  43,335.- บาท ของผู้ใช้

403 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 27/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 24,075.- บาท  24,075.- บาท ของผู้ใช้

404 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 76,398.- บาท  76,398.- บาท ของผู้ใช้

405 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 28,141.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 28,141.- บาท  28,141.- บาท ของผู้ใช้

406 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 91,378.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 91,378.- บาท  91,378.- บาท ของผู้ใช้

407 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 28,997.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 28,997.- บาท  28,997.- บาท ของผู้ใช้



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

408 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 22,042.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 22,042.- บาท  22,042.- บาท ของผู้ใช้

409 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 43,763.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 43,763.- บาท  43,763.- บาท ของผู้ใช้

410 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 24,396.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 24,396.- บาท  24,396.- บาท ของผู้ใช้

411 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 25,145.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 25,145.- บาท  25,145.- บาท ของผู้ใช้

412 เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั ง 25,146.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 28/12/2560

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 25,145.- บาท  25,145.- บาท ของผู้ใช้

413 จ้างเหมาท าของเพ่ือประชาสัมพันธ์ 69,999.40 69,999.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิจกาลเทรด จ ากัด บริษัท นิจกาลเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 436/2561

จ านวน 400 ชิ น  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 99,999.40.- บาท 99,999.40.- บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

414 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 01873/2561

จ านวน 70 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท 10,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

415 จ้างเหมาบริการ 59,000 59,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  แสงผาด นายอดิศักด์ิ  แสงผาด ตามความต้องการ 01872/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 59,000.- บาท 59,000.- บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

416 จ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางเพชรผ่อง มยูขโชติ นางเพชรผ่อง มยูขโชติ ตามความต้องการ 439/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

417 จ้างเหมาบริการ 36,400 36,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน์ ชูสกุล นางสาวสิริรัตน์ ชูสกุล ตามความต้องการ 02145/2561

 จ านวน 9 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 36,400.- บาท 36,400.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

418 ซื อวัสดุส านักงาน 684.80 684.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 02352/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 684.80.- บาท 684.80.- บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

419 จ้างเหมาบริการ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวภูษิตา นาขามป้อม นางสาวภูษิตา นาขามป้อม ตามความต้องการ 02293/2561

จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท 24,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

420 จ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาวรรณ คงมี นางสาวทิวาวรรณ คงมี ตามความต้องการ 02556/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

421 จ้างเหมาบริการ 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายเสริมสิน สินธุบดี นายเสริมสิน สินธุบดี ตามความต้องการ 441/2561

จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท 14,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

422 จ้างเหมาบริการ 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ แจ่มแจ้ง นายจักรพงศ์ แจ่มแจ้ง ตามความต้องการ 02646/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 120,000.- บาท 120,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

423 จ้างเหมาบริการ 10,800 10,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวพสธร โพธิวงศาจารย์ นางสาวพสธร โพธิวงศาจารย์ ตามความต้องการ 02555/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 10,800.- บาท 10,800.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

424 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 2 รุ่น 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 02546/2561

จ านวน 100 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 1,100.- บาท 1,100.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

425 จ้างเหมาท าของเพ่ือการประ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เค วัน จ ากัด บริษัท ซี เค วัน จ ากัด ตามความต้องการ 02549/2561

สัมพันธ์ จ านวน 100 ใบ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

426 จ้างเหมาเก็บข้อมูลก่อนและหลัง 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรา ปัญญานนท์ นางสาวรุจิรา ปัญญานนท์ ตามความต้องการ 02547/2561

การอบรม จ านวน 1,000 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

427 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นายภานุเดช มอญวัฒ นายภานุเดช มอญวัฒ ตามความต้องการ 02547/2561

จ านวน 12 ครั ง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

428 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางชนิรัตน์ ก่ิงแก้ว นางชนิรัตน์ ก่ิงแก้ว ตามความต้องการ 02637/2561

จ านวน 12 ครั ง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

429 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางอาภัสรา วรรณศักด์ิศรี นางอาภัสรา วรรณศักด์ิศรี ตามความต้องการ 02638/2561

จ านวน 12 ครั ง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560
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430 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ จตุรนันทานนท์ นางสาวสุดารัตน์ จตุรนันทานนท์ ตามความต้องการ 02639/2561

จ านวน 12 ครั ง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

431 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรณิการ์ ทวีกุล นางสาวกรณิการ์ ทวีกุล ตามความต้องการ 02640/2561

จ านวน 12 ครั ง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 28/12/2560

432 จ้างเหมาบริการ 99,750 99,750 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ พรมสวัสด์ิ นางสาววราภรณ์ พรมสวัสด์ิ ตามความต้องการ 02614/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 99,750.- บาท 99,750.- บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

433 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 30,345 30,345 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย สุธนกุล นายพิชัย สุธนกุล ตามความต้องการ 02706/2561

จ านวน 170 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30.345.- บาท 30,345.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

434 จ้างเหมาจัดท าปกประกาศนีย 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางภูริตา มูลเพ็ชร นางภูริตา มูลเพ็ชร ตามความต้องการ 02707/2561

บัตร จ านวน 60 ใบ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

435 จ้างเหมาผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 54,249 54,249 เฉพาะเจาะจง ร้านพริ นท์ เซ็นเตอร์ ร้านพริ นท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 02703/2561

จ านวน  6 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 54,249.- บาท 54,249.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

436 จ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบ 16,250 16,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริณัฎฐ์ ตรีสินธ์ุไชย นางสาวสิริณัฎฐ์ ตรีสินธ์ุไชย ตามความต้องการ 02708/2561

การบรรยาย จ านวน 65 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 16,250.- บาท 16,250.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

437 จ้างเหมาจัดสถานท่ีวันเปิดและ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นางนภัสกร พิษฐานพร นางนภัสกร พิษฐานพร ตามความต้องการ 02701/2561

ปิดโครงการ จ านวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

438 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นางจุรี จันทร์กล่ัน นางจุรี จันทร์กล่ัน ตามความต้องการ 02700/2561

จ านวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

439 UNIVERSAL SET (STERILIZE) 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01861/2561

จ านวน 116 ชุด ราคาท่ีเสนอ  98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

440 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,728.00 96,728.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01864/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,728.-บาท  96,728.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560
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441 8886803712 APPOSE ULC 35 W SkinStapler 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01866/2561

จ านวน 600 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  93,090.-บาท 93,090.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

442 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01854/2561

จ านวน 3  รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

443 3E-ZYME (1 gallon 5 lite) 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01875/2561

จ านวน 28 แกลลอน ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

444 MC30 TOOL CM30 LEGEND 7.6CM 3.0MM CARBIDE95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01901/2561

จ านวน 17 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  95,200.-บาท 95,200.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

445 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01909/2561

จ านวน 4  รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,200.-บาท 9,200.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

446 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,164.00 91,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01902/2561

จ านวน 3  รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,164.-บาท 91,164.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

447 UNIVERSAL SET (STERILIZE) 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01950/2561

จ านวน 116 ชุด ราคาท่ีเสนอ  98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

448 Caesarean section set 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 01952/2561

จ านวน 111 Pack ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

449 เข็มเจาะและเก็บตัวอย่างชิ นเนื อ ขนาด 18Gx200 mm75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดสเต็ป จ ากัด บ. เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 01987/2561

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  75,00.-บาท 75,00.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

450 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,934.34 98,934.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01988/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,934.34บาท 98,934.34บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

451 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,942.62 95,942.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01989/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,942.62บาท 95,942.62บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560
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452 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,487.70 97,487.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02080/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,487.70บาท 97,487.70บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

453 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02107/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

454
neodisher SeptoClean size 5 
L. 402533 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02108/2561

จ านวน 37 แกลลอน ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

455
SURGICAL GOWN STANDARD 
"L" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02109/2561

จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

456
4062181 INTRAFIX 
PRIMELINE GIS TYP 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02111/2561

จ านวน 2000 ชุด ราคาท่ีเสนอ  27,820.-บาท  27,820.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

457 MICROSMOOTH PARTS KIT 0.9 68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02169/2561

จ านวน 80 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  68,480.-บาท 68,480.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

458
DD TUMOUR URETERAL STENT 
7 CH,26 CM 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย ตามความต้องการ 02235/2561

จ านวน 3 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  22,500.-บาท 22,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

459
SURGICAL GOWN STANDARD 
"L" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02234/2561

จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

460
neodisher SeptoClean size 5 
L. 402533 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02238/2561

จ านวน 37 แกลลอน ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

461 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,170.00 85,170.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ ตามความต้องการ 02248/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  85,170.-บาท 85,170.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

462 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02384/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท  99,510.-บาท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

463 วัสดุของใช้การแพทย์ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02395/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,450.-บาท   37450,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

464
DISPOSABLE SYRING & TUBING 
KIT (10 PCS/BAG) 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. นิว อาย จ ากัด บ. นิว อาย จ ากัด ตามความต้องการ 02539/2561

จ านวน 3 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  39,000.-บาท 39,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

465 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02519/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

466 Floseal Hemostatic matrix 5 ml 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลิลค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลิลค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02526/2561

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

467 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,999.99 81,999.99 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลิลค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลิลค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02524/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ  81,999.99บาท 81,999.99บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

468 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02582/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

469
SURGICAL GOWN STANDARD 
"L" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02583/2561

จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

470 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บ. ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02590/2561

จ านวน 6  รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,400.-บาท 23,400.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

471 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 02666/2561

จ านวน 2  รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

472 Universal set Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส บ. ไลฟ์พลัส ตามความต้องการ 02661/2561

จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 99,450.- บาท 99,450.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

473 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02374/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  65,000.-บำท   65,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

474 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 57,360.00 57,360.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02185/2561

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  57,360.-บำท   57,360.-บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

475 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 36,275.00 36,275.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02317/2561

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  36,275.-บำท   36,275.-บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

476 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02323/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  22,470.-บำท   22,470.-บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

477 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 66,200.00 66,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02189/2561

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  66,200.-บำท   66,200.-บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

478 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 56,905.00 56,905.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02191/2561

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  56,905.-บำท   56,905.-บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

479 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 39,461.00 39,461.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02192/2561

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  39,461.-บำท   39,461.-บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

480 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 87,400.00 87,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02193/2561

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  87,400.-บำท   87,400.-บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

481 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02195/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  12,840.-บำท   12,840.-บำท ของผู้ใช้ 15/12/2560

482 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด บริษัทไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02027/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  97,500.-บำท   97,500.-บำท ของผู้ใช้ 8/12/2560

483 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 95,337.00 95,337.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02383/2561

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  95,337.-บำท   95,337.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

484 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 95,337.00 95,337.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02382/2561

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  95,337.-บำท   95,337.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

485 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 93,000.00 93,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02069/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  93,000.-บำท   93,000.-บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

486 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02067/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  95,000.-บำท   95,000.-บำท ของผู้ใช้ 12/12/2560

487 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีว่ำ เมดิก้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท วีว่ำ เมดิก้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02373/2561

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  88,000.-บำท   88,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

488 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 98,835.00 98,835.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ำกัด บริษัท อี-ไซเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02322/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  98,835.-บำท   98,835.-บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

489 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 85,000.00 85,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ำกัด บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 01928/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  85,000.-บำท   85,000.-บำท ของผู้ใช้ 6/12/2560

490 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 98,835.00 98,835.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ำกัด บริษัท อี-ไซเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02322/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  98,835.-บำท   98,835.-บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

491 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 46,000.00 46,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02379/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  46,000.-บำท   46,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

492 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 33,400.00 33,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ำกัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02376/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  33,400.-บำท   33,400.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

493 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 65,000.00 65,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02374/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  65,000.-บำท   65,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

494 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 98,400.00 98,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ำกัด บริษัท อี-ไซเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02375/2561

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  98,400.-บำท   98,400.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560

495 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02372/2561

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  15,000.-บำท   15,000.-บำท ของผู้ใช้ 20/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

496 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 9,758.40 9,758.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ำกัด บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02561/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  9,758.40บำท   9,758.40บำท ของผู้ใช้ 26/12/2560

497 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 61,000.00 61,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02563/2561

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  61,000.-บำท   61,000.-บำท ของผู้ใช้ 26/12/2560

498 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 78,000.00 78,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02315/2561

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  78,000.-บำท   78,000.-บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

499 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 96,600.00 96,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02314/2561

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  96,600.-บำท   96,600.-บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

500 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 83,600.00 83,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด บริษัท อำร์โธ ซิสเตมส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02324/2561

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำท่ีเสนอได้  83,600.-บำท   83,600.-บำท ของผู้ใช้ 19/12/2560

501 วัสดุส านักงาน 13,154.58 13,154.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02091/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,154.58 บาท  13,154.58 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

502 TONER HP รุ่น Q2612A 97,883.60 97,883.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02157/2561

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,883.60 บาท  97,883.60 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

503 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 02086/2561

จ านวน 1,400 รีม ราคาท่ีเสนอ 98,868.- บาท  98,868.- บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

504 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A5 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 02158/2561

จ านวน 1,400 รีม ราคาท่ีเสนอ 98,868.- บาท  98,868.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

505 สต๊ิกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6" A20 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 02183/2561

จ านวน 60,000 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท 99,510.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

506 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02085/2561

จ านวน 35 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.- บาท  97,370.- บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

507 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01990/2561

จ านวน 35 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.- บาท  97,370.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

508 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02099/2561

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

509 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02122/2561

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

510 วัสดุส านักงาน 70,662.80 70,662.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02121/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,662.80 บาท  70,662.80 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

511 วัสดุส านักงาน 82,414.61 82,414.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02305/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,414.61 บาท  82,414.61 บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

512 วัสดุส านักงาน 36,059.00 36,059.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02118/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,059.- บาท  36,059.- บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

513 วัสดุส านักงาน 76,050.00 76,050.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02171/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,050.- บาท  76,050.- บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

514 ผงหมึก CANON 418K VP สีด า 41,580.00 41,580.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02225/2561

จ านวน 6 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 41,580.- บาท  41,580.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

515 หมึก HP NO.901 รุ่น CC653AA สีด า 5,574.70 5,574.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02430/2561

จ านวน 10 ตลับ ราคาท่ีเสนอ 5,574.70 บาท  5,574.70 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

516 TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D119S 4,429.80 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 02559/2561

จ านวน 2 ตลับ ราคาท่ีเสนอ 4,429.80 บาท 4,429.80 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

517 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02308/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท 99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

518 TONER HP รุ่น CF280XC 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02420/2561

จ านวน 29 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,916.60 บาท 99,916.60 บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

519 วัสดุส านักงาน 68,266.00 68,266.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 02423/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,266.- บาท  68,266.- บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

520 วัสดุส านักงาน 43,830.20 43,830.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02510/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,830.20 บาท  43,830.20 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

521 ผงหมึก ที-2450 ดีเอส 6,400.01 6,400.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 02440/2561

จ านวน 4 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 6,400.01 บาท  6,400.01 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

522 วัสดุส านักงาน 92,691.96 92,691.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02486/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,691.96 บาท 92,691.96 บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

523 วัสดุส านักงาน 71,561.60 71,561.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02485/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,561.60 บาท  71,561.60 บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

524 วัสดุส านักงาน 28,108.90 28,108.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02656/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,108.90 บาท  28,108.90 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

525 วัสดุส านักงาน 42,093.80 42,093.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02484/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,093.80 บาท  42,093.80 บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

526 ท่ีเหลาดินสอแบบตั งโต๊ะ CARL 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 02482/2561

จ านวน 10 อัน ราคาท่ีเสนอ 4,280.- บาท  4,280.- บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560

527 หมึก HP รุ่น CB317WA (PHOTO BLACK) 3,723.60 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02558/2561

จ านวน 10 ตลับ ราคาท่ีเสนอ 3,723.60 บาท  3,723.60 บาท ของผู้ใช้ 26/12/2017

528 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A5 สีขาว 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 02597/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 500 รีม ราคาท่ีเสนอ 25,680.- บาท 25,680.- บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

529 วัสดุส านักงาน 37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 02654/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,236.- บาท  37,236.- บาท ของผู้ใช้ 29/12/2017

530 TONER XEROX รุ่น CWAA0775 12,572.50 12,572.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01916/2561

จ านวน 5 ตลับ ราคาท่ีเสนอ 12,572.50 บาท  12,572.50 บาท ของผู้ใช้ 6/12/2017

531 วัสดุส านักงาน 49,327.00 49,327.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 

จ ากัด ตามความต้องการ 01964/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,327.- บาท  49,327.- บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

532 วัสดุส านักงาน 50,535.03 50,535.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02088/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,535.03 บาท  50,535.03 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

533 วัสดุส านักงาน 10,411.10 10,411.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02162/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,411.10 บาท  10,411.10 บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

534
กระดาษปอนด์สีขาว 80 แกรม 
ขนาด 17.5 x 21 ซม. 1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ตามความต้องการ 02160/2561

จ านวน 30 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 1,540.80 บาท  1,540.80 บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

535
กระดาษพิมพ์ก่ึงเงาก่ึงด้าน 260g. 
ขนาด 42" x 30 M. 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์
พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต 
จ ากัด ตามความต้องการ 02223/2561

จ านวน 10 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 38,520.- บาท  38,520.- บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

536
ถุงซิป PE ใส ขนาด 23x35 ซม. 
(ความยาวรวมหัวซิป) 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด ตามความต้องการ 02416/2561

จ านวน 20,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 62,060.- บาท  62,060.- บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

537 วัสดุส านักงาน 1,955.96 1,955.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 02427/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,955.96 บาท  1,955.96 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

538 นาฬิกาติดแขวนผนัง 12 นิ ว 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02522/2561

จ านวน 12 เรือน ราคาท่ีเสนอ 8,346.- บาท  8,346.- บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

539 วัสดุส านักงาน 607.76 607.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02690/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 607.76 บาท  607.76 บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

540 TONER HP รุ่น CF230A 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02593/2561

จ านวน 3 ตลับ ราคาท่ีเสนอ 6,163.20 บาท  6,163.20 บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

541 อาหารแห้ง 24,941.70 24,941.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02100/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,941.70 บาท  24,941.70 บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

542 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40 98,782.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02115/2561

จ านวน 160 ถุง ราคาท่ีเสนอ 98,782.40 บาท  98,782.40 บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

543 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40 98,782.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 02428/2561

จ านวน 160 ถุง ราคาท่ีเสนอ 98,782.40 บาท  98,782.40 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

544 นมผง S-26 SMA 400g 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02491/2561

จ านวน 150 กิโลกรัม ราคาท่ีเสนอ 35,310.- บาท  35,310.- บาท ของผู้ใช้ 23/12/2560

545 อาหารแห้ง 81,114.00 81,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 02520/2561

จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,114.- บาท 81,114.- บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

546 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,580.00 99,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01984/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,580.-บาท   99,580.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

547 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01877/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,029.-บาท  5,029.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

548 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,068.00 68,068.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 01962/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  68,068.-บาท   68,068.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

549 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูชันส์ จ ากัด บริษัท เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูชันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01878/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.-บาท   40,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

550 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,628.00 76,628.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 01879/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,628.-บาท   76,628.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

551 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01959/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  65,000.-บาท   65,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

552 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,880.00 31,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01957/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,880.-บาท   31,880.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

553 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,985.00 25,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01956/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,985.-บาท  25,985.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

554 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01965/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

555 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,068.00 68,068.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 01962/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  68,068.-บาท   68,068.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

556 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01897/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท   37,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

557 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 64,920.00 64,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01910/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  64,920.-บาท   64,920.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

558 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01891/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

559 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,180.00 85,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 01905/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  85,180.-บาท   85,180.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

560 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01892/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,000.-บาท   74,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

561 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01889/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/12/2560

562 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 56,504.00 56,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 01983/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  56,504.-บาท   56,504.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

563 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01985/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  66,000.-บาท   66,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

564 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01982/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

565 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01986/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,900.-บาท   22,900.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

566 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,690.00 74,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 01984/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,690.-บาท   74,690.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

567 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02051/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท  100,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

568 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,790.00 93,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ หจก.ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ ตามความต้องการ 02058/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,790.-บาท  93,790.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

569 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 02057/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,990.-บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

570 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02054/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  65,000.-บาท   65,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

571 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02050/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  17,400.-บาท   17,4000.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

572 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02055/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,700.-บาท   26,700.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

573 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 02056/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,300.-บาท  26,300.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

574 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02541/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/12/2560

575 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซี ซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02580/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,000.-บาท  80,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

576 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02004/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  125,000.-บาท   125,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

577 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 155,000.00 155,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02689/2561

จ านวน 4 รายการ 155,000.-บาท   155,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/12/2560

578 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 11,812.- 11,812.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 01411/2561

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๘๑๒.๘๐.-บาท ๑๑,๘๑๒.๘๐ บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

579 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๔,๓๒๗.- 14,๓๒๗- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00582/2561

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๓๒๗.๐๐ -บาท 14,327.00 บาท ของผู้ใช้ 30/11/2560

580 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๘,๙๑๘.-. ๘,๙๑๘.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 01003/2561

จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 8,918.45 บาท 8,918.45 บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

581 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๗๒,๔๖๐.- ๗๒,๔๖๐.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๘๕๕/๒๕๖๐

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๗๒,๔๖๐.๔๐  บาท ๗๒,๔๖๐.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

582 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๓๒,๔๙๕.- ๓๒,๔๙๕.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๗๙๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  ๓๒,๔๙๕.๙๐.-บาท ๓๒,๔๙๕.๙๐.-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

583 ถ่ำนกระดุม CR2032 ๑,๒๘๔.- ๑,๒๘๔.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๒๓๒/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๓๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ  ๑,๒๘๔.-.-บาท ๑,๒๘๔.--บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

584 ถ่ำนกระดุม CR2032 1,๐๗๐.- ๑,๐๗๐.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00384/2561

จ ำนวน ๒๕ ก้อน ราคาท่ีเสนอ  12,094.-บาท 12,094.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2560

585 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 4,494.- 4,494.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 00505/2561

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  4,494.-บาท 4,494.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

586 ถ่ำนกระดุม CR ๒๐๓๒ ๑,๒๘๔.- ๑,๒๘๔.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00330/2561

จ ำนวน ๓๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๘๔.-บาท ๑,๒๘๔.บาท ของผู้ใช้ 19/10/2560

587 ถ่ำนกระดุม CR ๒๐๓๒ 1,284.- 1,284.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๒๓๒/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ  1,284.-บาท 1,284.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/1960

588 ถ่ำนกระดุม CR ๒๐๓๒ ๑,๐๗๐.- ๑,๐๗๐.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๑๓๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒๕ ก้อน ราคาท่ีเสนอ  ๑,๐๗๐.-บาท ๑,๐๗๐.-.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

589 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๔,๐๑๑.- ๑๔,๐๑๑.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๘๙๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๔ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  ๑๔,๐๑๑.๖๕บาท ๑๔,๐๑๑.๖๕.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

590 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 6,589.- ๖,๕๘๙.- ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๘๑๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๖,๕๘๙.๐๖-บาท ๖,๕๘๙.๐๖ บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

591 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๕,๕๗๙.- ๑๕,๕๗๙.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๔๗๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  ๑๕,๕๗๙.๒๐.-บาท ๑๕,๕๗๙.๒๐ ของผู้ใช้ 25/10/2560

592 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๓,๕๓๕.- ๑๓,๕๓๕- ตกลงราคา บ.อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด บ.อเมเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๕๔๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๕ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๓,๕๓๕.๕๐.-บาท ๑๓,๕๓.๕๐.- บาท ของผู้ใช้ ๒๗/๑๐/๒๕๖๐ว

593 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,299.- ๑๒,๒๙๙.- ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพลาย หจก.นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๑๔๖๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  12,299.65บาท ๑๒,๒๙๙.๖๕.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

594 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๙,๙๖๐.- ๙,๙๖๐.- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๖๔๖/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  ๙,๙๖๐.๖๓-บาท ๙,๙๖๐.๖๓ บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

595 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๘๓,๕๖๗.- ๘๓,๕๖๗.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๔๕๒/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๕๖๗.๐๐บาท ๗๓,๕๖๗.๐๐บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

596 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๕๒,๘๗๙.- 52,879 ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๕๗๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๕ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๕๒,๘๗๙.๖๔บาท ๕๒,๘๗๙.๖๔บาท ของผู้ใช้ 30/10/2560

597 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๑,๑๘๑.- ๑๑,๑๘๑.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๕๑๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ๑๑,๑๘๑.๕๐บาท  ๑๑,๑๘๑.๕๐บาท ของผู้ใช้ 15/10/2560

598 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๑,๓๙๕.- 11,395 ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพลาย หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๙๔๘/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ๑๑,๓๙๕.๕๐ บาท ๑๑,๓๙๕.๕๐บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

599 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๔๙,๖๑๐.- ๔๙,๖๑๐.- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๙๕๘/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ๔๙,๖๑๐.๕๕  บาท ๔๙,๖๑๐.๐๐บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

600 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๔๙,๖๑๐.- ๔๙,๖๑๐.- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๙๕๘/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ๔๙,๖๑๐.๕๕ บาท ๔๙,๖๑๐.๕๕ บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

601 น  ำยำฟรีออน ๒๑,๔๐๐.- ๒๑,๔๐๐.- ตกลงราคา ร้าน แอร์ เทคนิค จ ากัด ร้าน แอร์ เทคนิค จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๑๐๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ ท่อ ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๔๐๐.-บาท ๒๑,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

602 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๕๕,๘๔๓.- ๕๕,๘๔๓.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๕๓๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๙ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๕๕,๘๔๓.๓๐.-บาท ๕๕,๘๔๓.๓๐ บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

603 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๓๕,๑๒๘.- ๓๕,๑๒๘.- ตกลงราคา ร้าน วิชิตอิมปอร์ต ร้าน วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๘๔๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๓๕,๑๒๘.๑๐.-บาท ๓๕,๑๒๘.๑๐.-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

604 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๒๐,๓๗๒.- ๒๐,๓๗๒.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๒๖๕/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๓๗๒.๘๐-บาท ๒๐,๓๗๒.๘๐บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

605 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๕,๒๔๗.- ๑๕,๒๔๗.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๔๔๙/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๒๔๗.๕๐บาท ๑๕,๒๔๗.๕๐ บาท ของผู้ใช้ ๒๑/๑๑๒๕๖๐

606 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๒๘,๕๒๑.- ๒๘,๕๒๑.- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๑๔๔๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๗ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๘,๕๒๑.๙๒บาท ๒๘,๕๒๑.๙๒.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

607 แบตเตอร่ี 6V 4.5AN ๑๐,๒๙๘.- ๑๐,๒๙๘.- ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๗๙๕/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓๕ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๒๙๘.๗๕-บาท ๑๐,๒๙๘.๗๕บาท ของผู้ใช้ 3/11/2561

608 ถ่ำน CR๑๒๓ พำนำโซนิค ๔๘๑.- ๔๘๑.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๕๔๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๕ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๔๘๑.๕๐ บาท ๔๘๑.๕๐-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

609 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๓๗,๐๔๓.- ๓๗,๐๔๓.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๘๕๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๓๗,๐๔๓.๔๐-บาท ๓๗,๐๔๓.๔๐.- บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

610 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๕๐,๒๙๐.- ๕๐,๒๙๐.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๔๐๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๕๐,๒๙๐.-.-บาท ๕๐,๒๙๐.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

611 มัลติมิเตอร์ ๑,๗๑๒.- ๑,๗๑๒.- ตกลงราคา หจก.นฤเดช ซัพลาย หจก.นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๑๖๒๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๑,๗๑๒.-บาท ๑,๗๑๒.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

612 ข้อต่อตรงเกล่ียวนอก 401.- ๔๐๑.- ตกลงราคา หจก.วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๒๔๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๕ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๔๐๑.๒๕-บาท ๔๐๑.๒๕ บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

613 กล่องป้ำยทำงออก ๒๖,๓๒๒.- ๒๖,๓๒๒.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๕๓๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๓๒๒.บาท ๒๖,๓๒๒.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

614 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๔๑,๓๐๐.- ๔๑,๓๐๐.- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๑๒๗๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๓รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๔๑,๓๐๐.-บาท ๔๑,๓๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2560

615 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๒๙,๙๖๘.- ๒๙,๙๖๘- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๔๙๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๔ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๙,๙๖๘.๕๒.-บาท ๒๙,๙๖๘.๕๖.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

616 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๘,๗๒๕.- ๘,๗๒๕.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๖๑๓/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๘,๗๒๕.๘๕.-บาท ๘,๗๒๕.๘๕ บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

617 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 6,483 ๖,๔๘๓.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๕๐๐/2561

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๐๖๙.๒๘บาท ๑๐,๐๖๙๒๘ บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

618 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๕,๕๙๓.- 5,593 ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๕๐๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๕,๕๙๓.๙๖บาท ๕,๕๙๓.๙๖บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

619 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๓๗,๖๐๖.- ๓๗,๖๐๖.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๔๖๘/๒๕๖๑

จ ำนวน ๘ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ๓๗,๖๐๖.๒๔ .-บาท ๓๗,๖๐๖.๒๔บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

620 ถำดฟอยส์ เบอร์ ๓๓๑๙-P ๖,๔๒๐.- ๖,๔๒๐.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๙๐๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ๖,๔๒๐.-บาท ๖,๔๒๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

621 ผงซักฟอกโปร ๔๕๐ กรัม ๑๒,๑๗๑.- ๑๒,๑๗๑.- ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูลย์ ตามความต้องการ ๐๑๓๒๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒๕ หีบ ราคาท่ีเสนอ๑๒,๑๗๑.๒๕ .-บาท ๑๒,๑๗๑.๒๕บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

622 รำวตำกผ้ำอลูมิเนียมแบบพับ ๗,๒๙๗.- ๗,๒๙๗.- ตกลงราคา ร้านบอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๗๙๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๑ ตัว ราคาท่ีเสนอ๗,๒๙๗.๔๐ บาท ๗,๒๙๗.๔๐บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

623 น  ำยำชีวบ ำบัดภัณฑ์ ๑๙,๗๙๕.- ๑๙,๗๙๕.- ตกลงราคา บริษัท เวล เมด ๑๙๖๙ จ ากัด บริษัท เวล เมด ๑๙๖๙ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๙๗๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๕ แกลลอน ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๗๙๕.๐๐บาท ๑๙,๗๙๕.๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

624 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๙,๐๒๐.- ๙,๐๒๐.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๕๗๘/๒๕๖๑

จ ำนวน๖ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๙,๐๒๐.๑๖.-บาท ๙,๐๒๐.๑๖บาท ของผู้ใช้ 30/10/2560

625 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ ๕,๙๐๖.- ๕,๙๐๖.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๕๒๒/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๕,๙๐๖.๔๐-บาท ๕,๙๐๖.๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2560

626 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๓,๙๗๖.- ๓,๙๗๖.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐,๕๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๘ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๗๖.๒๕-บาท ๓,๙๗๖.๒๕ บาท ของผู้ใช้ 1/11/2560

627 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๔๑,๗๑๙.- ๔๑,๗๑๙- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๓๙๐/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๖ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๔๑,๗๑๙.-บาท ๔๑,๗๑๙.๙๖ บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

628 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๐,๑๖๙- ๑๐,๑๖๙.- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๔๐๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๑๖๙.๒๘บาท ๑๐,๑๖๙.๒๘ บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

629 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๘,๓๗๒.- ๑๘,๓๗๒.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๕๔๒/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๓๗๒.-บาท ๑๘,๓๗๒.๐๐-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

630 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๗๔,๙๐๐- ๗๔,๙๐๐.- ตกลงราคา บ.เรืองวาแสตนดาร์ดอินฯ บ.เรืองวาแสตนดาร์ดอินฯ ตามความต้องการ ๐๑๒๕๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๗๔,๙๐๐-บาท ๗๔,๙๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

631 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๔,๖๖๕.- ๑๔,๖๖๕.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๑๑๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๖๖๕.๕๒-บาท ๑๔,๖๖๔.๕๒บาท ของผู้ใช้ 13/11/2560

632 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๖,๕๒๗.- ๖,๕๒๗.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๗๔๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๖,๕๒๗.บาท ๖,๕๒๗.บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

633 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑,๐๔๘.- ๑,๐๔๘.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๗๖๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑,๐๔๘.-บาท ๑,๐๔๘.๖๐-บาท ของผู้ใช้ 3/11/2561

634 แผ่นพลำสติกไฮเดนใส ๒๒,๕๐๐.- ๒๒,๕๐๐- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ ๐๑๔๙๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒๒,๕๐๐.-บาท ๒๒,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

635 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๙๗,๓๑๖.- ๙๗,๓๑๖.- ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ ตามความต้องการ ๐๐๗๕๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๙๗,๓๑๖.๕๐บาท ๙๗,๓๑๖.๕๐ บาท ของผู้ใช้ 3/11/2560

636 กล่องเคร่ืองมือ DIY ๑๗,๐๗๗.- ๑๗,๐๗๗.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๕๑๐/๒๕๖๐

จ ำนวน 60 ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑๗,๐๗๗.๒๐บาท ๑๗,๐๗๗.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 20/3/2560

637 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๘,๑๔๔.- ๘,๑๔๔- ตกลงราคา ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๕๘๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  ๘,๑๔๔.๘๔บาท ๘,๑๔๔.๘๔ บาท ของผู้ใช้ 30/10/2560

638 เก้ำอี ไม้ทรงส่ีเหล่ียม ๙,๒๐๒- 9,202.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๕๓๒/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๒๐ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๙,๒๐๒.-บาท ๙,๒๐๒.00บาท ของผู้ใช้ 27/10/2560

639 ม่ำนพลำสติกสีขำว ๔,๑๐๘- ๔,๑๐๘.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๘๔๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ ผืน ราคาท่ีเสนอ ๔,๑๐๘.๘๐บาท ๔,๑๐๘.๘๐บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

640 รำวตำกผ้ำเอนกประสงค์ฯ ๔,๘๗๙.- ๔,๘๗๙- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๙๘/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๔,๘๗๙.๒๐บาท ๔,๘๗๙.๒๐บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

641 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๓๕,๒๐๓.- ๓๕,๒๐๓.- ตกลงราคา ร้านบอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๖๑๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๓๕,๒๐๓.๐๐บาท ๓๕,๒๐๓.๐๐บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

642 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๒๐,๕๔๔.- ๒๐,๕๔๔.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลฯ ตามความต้องการ ๐๑๔๗๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๕๔๔.-บาท ๒๐,๕๔๔.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

643 ถุงพลำสติกใส่ขยะสีเหลือง ๒๓,๕๔๐.- ๒๓,๕๔๐.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิลฯ ตามความต้องการ ๐๑๔๙๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๕๔๐.-บาท ๒๓,๕๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

644 ไม้แขวนเสื อพร้อมท่ีหนีบ ๑๐,๕๒๘.- ๑๐,๕๒๘.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๖๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒๐ อัน ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๕๒๘.๘๐บาท ๑๐,๕๒๘.๘๐บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

645 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๖,๖๘๔.- ๖,๖๘๔.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๘๖๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๖,๖๘๔.-บาท ๖,๖๘๔-บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

646 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๒๘,๘๙๐.- ๒๘,๘๙๐.- ตกลงราคา บ.เอ็น พี.เค.มาสเตอร์แพลนฯ บ.เอ็น พี.เค.มาสเตอร์แพลนฯ ตามความต้องการ ๐๑๙๙๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๘,๘๙๐.-บาท ๒๘,๘๙๐.-บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

647 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๔,๑๙๖.- ๑๔,๑๙๖.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๒๓๙๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๑๙๖.-บาท ๑๔,๑๙๖.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

648 น  ำยำท่ีโพล์ ๗๓,๘๓๐.- ๗๓,๘๓๐.- ตกลงราคา บ.เชอร์วู้ด เคมิคอลจ ากัดฯ บ.เชอร์วู้ด เคมิคอลจ ากัดฯ ตามความต้องการ ๐๒๒๒๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๖๐๐ กล. ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๘๓๐.-บาท ๗๓,๘๓๐.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

649 กระดำษส ำหรับอุตสำหกรรมฯ ๖,๘๓๗.- ๖,๘๓๗.- ตกลงราคา บ.ดีแบค(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีแบค(ประเทศไทย)จ ากัด ตามความต้องการ ๐๒๐๐๗/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๖ ลัง ราคาท่ีเสนอ ๖,๘๓๗.๓๐บาท ๖,๘๓๗.๓๐บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

650 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๙,๗๔๑.- ๑๙,๗๔๑.- ตกลงราคา บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๒๓๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๗๔๑.๕๐บาท ๑๙,๗๔๑.๕๐บาท ของผู้ใช้ 15/11/2560

651 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๕,๗๐๓.- ๕,๗๐๓.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๒๐๙๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๕,๗๐๓.๑๐บาท ๕,๗๐๓.๑๐บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

652 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๙๙,๒๔๒.- ๙๙,๒๔๒.- ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ ตามความต้องการ ๐๑๘๖๕/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๙๙,๒๔๒.๕๐บาท ๙๙,๒๔๒.๕๐บาท ของผู้ใช้ 4/12/2561

653 เกลือป่น(ล้ำงเคร่ืองกรองน  ำ) ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๒๑๗๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐.-บาท ๒,๑๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

654 ฝำสแตนเลสปิดกล่องทิ งเข็ม ๙,๖๓๐.- ๙,๖๓๐.- ตกลงราคา บ.เอ็นพี สเปเชียลจ ากัด บ.เอ็นพี สเปเชียลจ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๔๘๒/๒๕๖๑

จ ำนวน ๖ อัน ราคาท่ีเสนอ ๙,๖๓๐.-บาท ๙,๖๓๐.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

655 ท่ีนอนฟองน  ำอัดแน่นพิเศษ ๓๑,๒๙๗.- ๓๑,๒๙๗.- ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (๑๔๐๗)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท(๑๕๐๗)จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๕๕๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๕ หลัง ราคาท่ีเสนอ ๓๑,๒๙๗.๕๐บาท ๓๑,๒๙๗.๕๐บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

656 ปลอกหมอนส ำหรับรองให้นมฯ ๑๔,๑๒๔.- ๑๔,๑๒๔.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๙๐๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๑๒๔.-บาท ๑๔,๑๒๔.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

657 พรมซับน  ำกันล่ืนฯ ๒๒,๗๓๗.- ๒๒,๗๓๗.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๕๐๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒๕ ผืน ราคาท่ีเสนอ ๒๒,๗๓๗.๕๐บาท ๒๒,๗๓๗.๕๐บาท ของผู้ใช้ 23/11/2560

658 ป่ินโตสแตนเลส ๙๘๔.- ๙๘๔.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๔๘๑/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑ เถำ ราคาท่ีเสนอ ๙๘๔.๔๐บาท ๙๘๔.๔๐บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

659 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๙,๓๙๗.- ๑๙,๓๙๗.- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความต้องการ ๐๑๔๗๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๓๙๗.๔๐บาท ๑๙,๓๙๗.๔๐บาท ของผู้ใช้ 22/11/2560

660 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๙๒,๔๔๘.- ๙๒,๔๔๘.- ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ ตามความต้องการ ๐๑๔๕/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๙๒,๔๔๘.-บาท ๙๒,๔๔๘.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

661 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๑๒,๒๒๖.- ๑๒,๒๒๖.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๙๑๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๙ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๒๒๖.๘๙บาท ๑๒,๒๒๖.๘๙บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

662 สเปรย์ปรับอำกำศ ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ตกลงราคา บ.อี.เอ็ม ซี.อิมเมกซ์จ ากัด บ.อี.เอ็ม ซี.อิมเมกซ์จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๓๙๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๔๐๐ กป. ราคาท่ีเสนอ ๔๐,๐๐๐.-บาท ๔๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

663 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ ๒๖,๗๓๙.- ๒๖,๗๓๙.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๗๑๑/๒๕๖๐

จ ำนวน ๑๗ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๗๓๙.๓๐บาท ๒๖,๗๓๙.๓๐บาท ของผู้ใช้ 22/9/2560

664 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๔,๒๓๓- ๔,๒๓๓.- ตกลงราคา ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๓๙๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๓ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๔,๒๓๓.๑๒บาท ๔,๒๓๓.๑๒บาท ของผู้ใช้ 20/11/2560

665 แก้วน  ำใสแบบมีหูจับ ๒,๔๖๕.- ๒,๔๖๕.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๖๒๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๔๘ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๒,๔๖๕.๒๘บาท ๒,๔๖๕.๒๘บาท ของผู้ใช้ 27/11/2560

666 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๗,๘๕๐.- ๗,๘๕๐.- ตกลงราคา ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ ๐๑๐๐๔/๒๕๖๑

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๗,๘๕๐.-บาท ๗,๘๕๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

667 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ 17,975 ๑๗,๙๗๖.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๘๖๓/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑๗,๙๗๖.-บาท ๑๗,๙๗๖.00บาท ของผู้ใช้ 7/11/2560

668 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ ๑๔,๗๖๖.- ๑๔,๗๖๖.- ตกลงราคา ร้านบอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๖๐๓/2561

จ ำนวน ๕ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๗๖๖.-บาท ๑๔,๗๖๖.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2560

669 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ ๒๓,๖๒๕.- ๒๓,๖๒๕.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๓๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๘ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๖๒๕.๖๐บาท ๒๓,๖๒๕.๖๐บาท ของผู้ใช้ 21/11/2560

670 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้ำฯ ๗,๑๙๐.- ๗,๑๙๐.- ตกลงราคา ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๘๕๗/๒๕๖๑

จ ำนวน ๔ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๗,๑๙๐.๔๐บาท ๗,๑๙๐.๔๐บาท ของผู้ใช้ 4/12/2560

671 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ๒๓๖,๔๗๐.- ๒๓๖,๔๗๐.- ตกลงราคา บ.ท่ีนอนพญาไท (๑๔๐๗)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท(๑๕๐๗)จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๙๗๑/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ ำนวน ๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๓๖,๔๗๐.-บาท ๒๓๖,๔๗๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2560

672 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๓,๙๒๑.- ๓,๙๒๑.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๒๑๕๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๒๑.๕๕บาท ๓,๙๒๑.๕๕บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

673 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๔๔,๘๘๙.- ๔๔,๘๘๔.- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๒๐๗๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๘ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๔๔,๘๘๔.๓๖บาท ๔๔,๘๘๔.๓๖ บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

674 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๒๓,๑๑๖.- ๒๓,116.- ตกลงราคา ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๒๐๐๖/๒๕๖๑

จ ำนวน ๙ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๑๑๖.๒๘บาท ๒๓,๑๑๖.๒๘บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

675 ไมโครโฟนไร้สำย ๔,๙๒๒.- ๔,๙๒๒.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๒๒๑๙/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๔,๙๒๒.-บาท ๔,๙๒๒.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2560

676 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 11,256 ๑๑,๒๕๖.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๒๓๐๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๒๕๖.๔๐บาท ๑๑,๒๕๖.๔๐ บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

677 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๒๓,๙๔๖.- ๒๓,๙๔๖.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๒๑๑๒/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๙๔๖.๖๐บาท ๒๓,๙๔๖.๖๐บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

678 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๖,๑๘๙.- ๑๖,๑๘๙.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๒๐๐๕/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๑๘๙.๑๐บาท ๑๖,๑๘๙.๑๐บาท ของผู้ใช้ 12/12/2560

679 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ๑๑,๙๔๑.- ๑๑,๙๔๑.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๒๐๙๐/๒๕๖๑

จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๙๔๑.๒๐บาท ๑๑,๙๔๑.๒๐บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

680 จ้างปรับปรุง 53,286.00 53,286.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 02284/2561

จ านวน 6 รายการ  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 19/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 53,286.-บาท  53,286.-บาท

681 จ้างท าครุภัณฑ์ 15,050.00 15,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 02316/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,050.-บาท  15,050.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

682 จ้างซ่อมแซม 20,223.00 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 02265/2561

จ านวน 2 รายการ  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 19/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 20,223.-บาท  20,223.-บาท

683 จ้างซ่อมแซม 40,553.00 40,553.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 02275/2561

จ านวน 2 รายการ  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 19/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 40,553.-บาท  40,553.-บาท

684 จ้างซ่อมแซม 96,567.50 96,567.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 02269/2561

จ านวน 5 รายการ  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 19/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 96,567.50.-บาท  96,567.50.-บาท

685 จ้างซ่อมแซม 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 02243/2561

จ านวน 3 รายการ  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 19/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 19,206.50.-บาท  19,206.50.-บาท

686 จ้างติดตั ง 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ 02325/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,000.-บาท  59,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

687 จ้างซ่อมแซม 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 02266/2561

จ านวน 2 รายการ  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 19/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 53,928.-บาท  53,928.-บาท

688 จ้างปรับปรุง 41,615.33 41,615.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) บริษัท มงคล(1993) ตามความต้องการ 02326/2561

จ านวน 3 รายการ  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด  เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ของผู้ใช้ 19/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 41,615.33.-บาท  41,615.33.-บาท

689 จ้างซ่อม 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 02568/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,250.-บาท  11,250.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

690 จ้างซ่อม 15,030.00 15,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 02567/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,030.-บาท  15,030.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

691 จ้างซ่อม 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 02507/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,550.-บาท  17,550.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

692 จ้างซ่อม 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 02508/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,250.-บาท  11,250.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

693 จ้างซ่อม 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 02506/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,800.-บาท  10,800.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

694 จ้างซ่อม 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 02569/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,500.-บาท  31,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/12/2560

695 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,400 21,400 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี ความต้องการ 01787/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

696 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,900 9,900 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 01788/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,900.-บาท 9,900.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

697 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 171,200 171,200 เจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด ความต้องการ 01789/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 171,200.-บาท 171,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/12/2560

698 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 491,390.01 491,390.01 เจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ความต้องการ 01935/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 491,390.01 บาท 491,390.01 บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

699 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 95,000 95,000 เจาะจง บริษัท ชินกฤช จ ากัด บริษัท ชินกฤช จ ากัด ความต้องการ 01980/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,000.-บาท 95,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2560

700 ซื ออะไหลครุภัณฑ์การแพทย์ 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 02076/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

701 จ้างเหมาบริการ 64,200 64,200 เจาะจง บริษัท ทรีท เมด จ ากัด บริษัท ทรีท เมด จ ากัด ความต้องการ 02075/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

702 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 41,500 41,500 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 02074/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,500.-บานท 41,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

703 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 02073/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

704 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 49,500 49,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 02072/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,500.-บาท 49,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

705 ซื ออะไหลครุภัณฑ์การแพทย์ 93,500 93,500 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 02071/2561

จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,500.-บาท 93,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2561

706 ซื ออะไหลครุภัณฑ์การแพทย์ 63,000 63,000 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 02070/2561

จ านวน 70 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,000.-บาท 63,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/12/2560

707 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 470,000 470,000 เจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ความต้องการ 02264/2561

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 170,000.-บาท 170,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

708 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 11,004.31 11,004.31 เจาะจง บริษัท โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 02330/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,004.31 บาท 11,004.31 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

709 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,960 1,960 เจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 02329/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,960.-บาท 1,960.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

710 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,000 20,000 เจาะจง บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด บริษัท เอส.ดี.เมดิเทค จ ากัด ความต้องการ 02328/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

711 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท แอสตาเมเยอร์ จ ากัด บริษัท แอสตาเมเยอร์ จ ากัด ความต้องการ 02327/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

712 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 244,719.70 244,719.70 เจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ความต้องการ 02453/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 244,719.70 บาท ราคาท่ีเสนอ 244,719.70 บาท ของผู้ใช้ 21/12/2560

713 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02150/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 144,000.-บาท  144,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/12/2560

714 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02199/2561

จ านวน 3 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 5,778.-บาท  5,778.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

715 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02203/2561

จ านวน 7 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 18,511.-บาท  18,511.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

716 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02267/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

717 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02249/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท  5,350.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

718 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02273/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

719 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02274/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

720 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02271/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

721 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02268/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

722 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02270/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม 2560
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 3,745.-บาท 3,745.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

723 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02272/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 3,745.-บาท 3,745.-บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

724 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02251/2561

จ านวน 2 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 5,296.50 บาท 5,296.50 บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

725 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,033 2,033 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 02252/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 2,033.- บาท 2,033.- บาท ของผู้ใช้ 19/12/2560

726 จ้างย้ายครุภัณฑ์ 26,750 26,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีที ซัพพลาย บริษัท เอสพีที ซัพพลาย ตามความต้องการ 01111/2561

จ านวน 1 รายการ (ข)  แอนด์ เทรดดิ ง จ ากัด  แอนด์ เทรดดิ ง จ ากัด ของผู้ใช้ 14/12/2560

ราคาท่ีเสนอ 26,750.-บาท 26,750.-บาท

727 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 14,980 14,980 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02029/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 14,980.-บาท 14,980.-บาท ของผู้ใช้ 14/12/2560

728 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 10,783.03 10,783.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 02460/2561

จ านวน 1 รายการ (ข) ราคาท่ีเสนอ 10,783.03 บาท 10,783.03 บาท ของผู้ใช้ 25/12/2560


