
ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุเครื่องแตงกาย 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด ตามความตองการ02823/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  69,550.-บาท 69,550.-บาท ของผูใช 8/1/2561

2 วัสดุเครื่องแตงกาย 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด ตามความตองการ03147/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผูใช 17/1/2561

3 วัสดุเครื่องแตงกาย 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด ตามความตองการ03286/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  95,658.-บาท 95,658.-บาท ของผูใช 19/1/2561

4 วัสดุเครื่องแตงกาย 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน ราคาเหมาะสม 03285/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 83,460.-บาท 83,460.-บาท 19/1/2561

5 วัสดุเครื่องแตงกาย 98,707.00 98,707.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน ราคาเหมาะสม 03557/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 98,707.-บาท 98,707.-บาท 29/1/2561

6 วัสดุเครื่องแตงกาย 94,707.00 94,707.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 
(2001) จํากัด ตามความตองการ03555/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 94,707.-บาท 94,707.-บาท ของผูใช 29/1/2561

7 วัสดุกอสราง ประปา 66,350.84 66,350.84 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ02825/2561

จํานวน 11 รายการ ราคาที่เสนอ  66,350.84.-บาท 66,350.84.-บาท ของผูใช 8/1/2561

8 วัสดุกอสราง ประปา 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ02827/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  4,622.40.-บาท 4,622.40.-บาท ของผูใช 8/1/2561

9 วัสดุกอสราง ประปา 17,356.47 17,356.47 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03033/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอ  17,356.47.-บาท 17,356.47.-บาท ของผูใช 12/1/2561

10 วัสดุกอสราง ประปา 26,482.50 26,482.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03037/2561

จํานวน 14 รายการ ราคาที่เสนอ  26,482.50.-บาท 26,482.50.-บาท ของผูใช 12/1/2561

11 วัสดุกอสราง ประปา 26,583.08 26,583.08 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03015/2561

จํานวน 23 รายการ ราคาที่เสนอ  26,583.08.-บาท 26,583.08.-บาท ของผูใช 12/1/2561

12 วัสดุกอสราง ประปา 6,484.20 6,484.20 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด นฤเดช 
ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด นฤเดช 
ซัพพลาย ตามความตองการ03041/2561

จํานวน 9 รายการ ราคาที่เสนอ  6,484.20.-บาท 6,484.20.-บาท ของผูใช 12/1/2561

13 วัสดุกอสราง ประปา 33,584.09 33,584.09 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03061/2561

จํานวน 18 รายการ ราคาที่เสนอ  33,584.09.-บาท 33,584.09.-บาท ของผูใช 15/1/2561

14 วัสดุกอสราง ประปา 73,402.00 73,402.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ราคาเหมาะสม 03063/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  73,402.-บาท 73,402.-บาท 15/1/2561

15 วัสดุกอสราง ประปา 32,180.00 32,180.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ราคาเหมาะสม 03064/2561

จํานวน 12 รายการ ราคาที่เสนอ  32,180.-บาท 32,180.-บาท 15/1/2561

16 วัสดุกอสราง ประปา 23,597.00 23,597.00 เฉพาะเจาะจง ราน เพิ่มพูนการคา ราน เพิ่มพูนการคา ตามความตองการ03148/2561

จํานวน 17 รายการ ราคาที่เสนอ  23,597.-บาท 23,597.-บาท ของผูใช 17/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

17 วัสดุกอสราง ประปา 30,014.00 30,014.00 เฉพาะเจาะจง ราน เพิ่มพูนการคา ราน เพิ่มพูนการคา ตามความตองการ03145/2561

จํานวน 16 รายการ ราคาที่เสนอ  30,014.-บาท 30,014.-บาท ของผูใช 17/1/2561

18 วัสดุกอสราง ประปา 31,654.00 31,654.00 เฉพาะเจาะจง ราน เพิ่มพูนการคา ราน เพิ่มพูนการคา ตามความตองการ03173/2561

จํานวน 17 รายการ ราคาที่เสนอ  31,654.-บาท 31,654.-บาท ของผูใช 17/1/2561

19 วัสดุกอสราง ประปา 20,889.61 20,889.61 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03199/2561

จํานวน 11 รายการ ราคาที่เสนอ  20,889.61.-บาท 20,889.61.-บาท ของผูใช 18/1/2561

20 วัสดุกอสราง ประปา 10,753.50 10,753.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03212/2561

จํานวน 15 รายการ ราคาที่เสนอ  10,753.50.-บาท 10,753.50.-บาท ของผูใช 18/1/2561

21 วัสดุกอสราง ประปา 15,755.75 15,755.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03213/2561

จํานวน 12 รายการ ราคาที่เสนอ  15,755.75.-บาท 15,755.75.-บาท ของผูใช 18/1/2561

22 วัสดุกอสราง ประปา 15,755.75 15,755.75 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03213/2562

จํานวน 12 รายการ ราคาที่เสนอ  15,755.75.-บาท 15,755.75.-บาท ของผูใช 19/1/2561

23 วัสดุกอสราง ประปา 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรตตามความตองการ03272/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  2,247.-บาท 2,247.-บาท ของผูใช 19/1/2561

24 วัสดุแบบพิมพ 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.ซัพพลาย ราน เจ.เอส.ซัพพลาย ตามความตองการ03273/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 17,700.-บาท 17,700.-บาท ของผูใช 19/1/2561

25 วัสดุแบบพิมพ 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด ตามความตองการ02840/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 30,816.-บาท 30,816.-บาท ของผูใช 6/1/2561

26 วัสดุแบบพิมพ 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรคา ราน อมรคา ตามความตองการ03274/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,750.-บาท 9,750.-บาท ของผูใช 19/1/2564

27 วัสดุแบบพิมพ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราคาเหมาะสม 03210/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 95,000.-บาท 95,000.-บาท 15/1/2561

28 วัสดุแบบพิมพ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราคาเหมาะสม 03277/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 72,000.-บาท 72,000.-บาท 19/1/2561

29 วัสดุแบบพิมพ 98,054.80 98,054.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด ตามความตองการ03275/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 98,054.80.-บาท 98,054.80.-บาท ของผูใช 19/1/2561

30 วัสดุแบบพิมพ 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ03441/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 92,020.-บาท 92,020.-บาท ของผูใช 25/1/2561

31 วัสดุแบบพิมพ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้งตามความตองการ03452/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผูใช #########

32 วัสดุแบบพิมพ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ03461/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผูใช 25/1/2561

33 วัสดุแบบพิมพ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเดล พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ควอเดล พริ้นติ้ง จํากัดตามความตองการ03503/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผูใช 26/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

34 วัสดุแบบพิมพ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรคา ราน อมรคา ราคาเหมาะสม 03505/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 55,000.-บาท 55,000.-บาท 26/1/2561

35 วัสดุแบบพิมพ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ03553/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 20,330.-บาท 20,330.-บาท ของผูใช 29/1/2561

36 วัสดุแบบพิมพ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไทยการพิมพ ราน ไทยการพิมพ ราคาเหมาะสม 03550/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท 29/1/2561

37 วัสดุแบบพิมพ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.ซัพพลาย ราน เจ.เอส.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม033195/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 27,000.-บาท 27,000.-บาท 18/1/2561

38 วัสดุแบบพิมพ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด ตามความตองการ03194/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 26,750.-บาท 26,750.-บาท ของผูใช 18/1/2561

39 วัสดุแบบพิมพ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 
แอนด ปริ้นท จํากัด ตามความตองการ03209/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผูใช 29/1/2561

40 วัสดุแบบพิมพ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราคาเหมาะสม 03547/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 32,000.-บาท 32,000.-บาท 29/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

41

ถุงยางอนามัย Condom

 Lubricated 8,750.00      8,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จํากัด บริษัท เอฟ ซี พี จํากัด ตามความตองการ 02744/2561

จํานวน 25  กลอง ราคาที่เสนอ 8,750.- บาท  8,750.- บาท ของผูใช 20/12/2560

42 วัสดุของใชการแพทย 49,294.90    49,294.90    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 02742/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 49,297.90.- บาท  49,297.90.- บาท ของผูใช 25/12/2560

43
ออกซิเยนมาสผูใหญ 

Hud 1059 82,500.00    825,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย บริษัท สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย ตามความตองการ 02749/2561

จํานวน 1,500 ชุด ราคาที่เสนอ 82,500.- บาท  82,500.- บาท ของผูใช 25/12/2560

44 วัสดุของใชการแพทย 59,599.00    59,599.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 02748/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 59,599.- บาท  59,599.- บาท ของผูใช 25/12/2560

45 วัสดุของใชการแพทย 23,540.00    23,540.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 02937/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 23,540..-บาท  23,540..-บาท ของผูใช 27/12/2560

46 Swivel Conne Ctor 15 mm 99,296.00    99,296.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 02942/2561

จํานวน 200 ใบ ราคาที่เสนอ 99,296.-บาท  99,296.-บาท ของผูใช 27/12/2560

47 วัสดุของใชการแพทย 25,960.00    25,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด ตามความตองการ 02946/2561

จํานวน   2 รายการ ราคาที่เสนอ 25,960.- บาท  25,960.- บาท ของผูใช 20/12/2560

48 สําลีปนกอน ขนาด0.35 กรัม 40,000.00    40,000.00    เฉพาะเจาะจง       บริษัท ไทยกอส จํากัด       บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 02955/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน  500 หอ ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท  40,000.- บาท ของผูใช 229/12/2560

49 Betaplast Silver 5 mm 26,215.00    26,215.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย)จํากัด ตามความตองการ 02957/2561

จํานวน 100 ชิ้น ราคาที่เสนอ 26,215- บาท  26,215- บาท ของผูใช 27/12/2560

50 วัสดุของใชการแพทย 66,600.00    66,600.00    เฉพาะเจาะจง สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย ตามความตองการ 02957/2561

จํานวน  3  รายการ ราคาที่เสนอ 66,600- บาท  66,600- บาท ของผูใช 28/12/2560

51 วัสดุของใชการแพทย 100,000.00  100,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบธเอล อินเตอรเทรดเท

รด จํากัด

บริษัท เบธเอล อินเตอรเทรดเท

รด จํากัด ตามความตองการ
02930/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 100,000.- บาท  100,000.- บาท ของผูใช 28/12/2560

52 ซองอบฆาเชื้อ 6" 9,095.00      9,095.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด ตามความตองการ 03013/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.- บาท  9,095.- บาท ของผูใช 27/12/2560

53 วัสดุของใชการแพทย 55,533.00    55,533.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ตามความตองการ 03017/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 55,533.-บาท  55,533.-บาท ของผูใช 27/12/2560

54
สายยางเคนท-ลาเทกซ 

เบอร 203 (T) 99,400.00    99,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด บริษัท ออลเมด ตามความตองการ 03019/2561

จํานวน 142  กลอง  ราคาที่เสนอ 99,400.-บาท   99,400.-บาท ของผูใช 3/1/2561

55 วัสดุของใชการแพทย 67,410.00    67,410.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ตามความตองการ 03020/2561

 จํานวน  84 กลอง ราคาที่เสนอ 67,410.- บาท  67,410.- บาท ของผูใช 28/1/2561

56 วัสดุของใชการแพทย 64,800.00    64,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด ตามความตองการ 03086/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 64,800.- บาท  64,800.- บาท ของผูใช 10/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

57 Aiway No 3 34,240.00    34,240.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 03085/2561

จํานวน 400  ชุด ราคาที่เสนอ 34,240.- บาท  34,240.- บาท ของผูใช 10/1/2561

58 ชุดอุปกรณเปลียนแปลงแรงดัน 70,000.00    70,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดวารไลฟไซเอ็นซ บริษัท เอดวารไลฟไซเอ็นซ ตามความตองการ 03093/2561

จํานวน  100  ชุด ราคาที่เสนอ 70,000.-บาท  70,000.-บาท ของผูใช 20/9/2560

59 Cellprep Plus 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลธแคร บริษัท บีเจซี เฮลธแคร ตามความตองการ 03101/2561

จํานวน 600 ชุด ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท  90,000.- บาท ของผูใช 10/1/2561

60 Tracheal Tube Clear Profile 80,250.00    80,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 03083/2561

จํานวน 50  ชุด ราคาที่เสนอ80,250.- บาท 80,250.- บาท ของผูใช 10/1/2561

61 วัสดุของใชการแพทย 361,831.20  361,831.20  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03124/2561

จํานวน 240  ชุด ราคาที่เสนอ 361,831.20.- บาท  361,831.20.- บาท ของผูใช 4/1/2561

62 วัสดุของใชการแพทย 2,675.00      2,675.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดวาศิณี เครื่องมือแพทย หางหุนสวนจํากัดวาศิณี เครื่องมือแพทย ตามความตองการ 03193/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 2,675.- บาท 2,675.-บาท ของผูใช 12/1/2561

63 900MR 066Refill Paper 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จํากัด บริษัท ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 03211/2561

จํานวน 40 pack ราคาที่เสนอ 54,000.- บาท  54,000.- บาท ของผูใช 9/10/2560

64
Tracheal Tube Clear 

Profile8.00 80,250.00    80,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด ตามความตองการ 03296/2561

จํานวน 500 อัน ราคาที่เสนอ 80,250.- บาท  80,250.- บาท ของผูใช 10/1/2561

65 วัสดุของใชการแพทย 5,136.00      5,136.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด ตามความตองการ 03306/2561

จํานวน 2  รายการ ราคาที่เสนอ 5,136.- บาท 5,136.-บาท ของผูใช 22/9/2560



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

66
Sterile Alcohol 

Blister PacK 3,210.00      3,210.00      เฉพาะเจาะจง บรัษัท ดีเคเอสเอช)ประเทศไทย บรัษัท ดีเคเอสเอช)ประเทศไทย ตามความตองการ 03310/2561

จํานวน  100  แผง ราคาที่เสนอ 3,210.- บาท  3,210.- บาท ของผูใช 10/1/2561

67
Blutra line 

Ultra(100/810/075) 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 03307/2561

จํานวน 90ชุด ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท  96,300.- บาท ของผูใช 10/1/2561

68 วัสดุของใชการแพทย 16,542.50    16,542.50    เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด วาศิณี
เครื่องมือแพทย

หางหุนสวนจํากัด วาศิณี
เครื่องมือแพทย ตามความตองการ 03454/2561

จํานวน   2 รายการ ราคาที่เสนอ 16,542.50.-บาท  16,542.50.-บาท ของผูใช 17/1/2561

69 Cellprep Plus 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลธแคร บริษัท บีเจซี เฮลธแคร ตามความตองการ 03456/2561

จํานวน 600 ชุด    ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท  90,000.- บาท ของผูใช 11/1/2561

70
Tracheal Tube clear 

Profile100/199/075 80,250.00    80,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด ตามความตองการ 03436/2561

จํานวน 500 set ราคาที่เสนอ 80,250.- บาท  80,250.- บาท ของผูใช 11/1/2561

71 Protective Visor 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ ตามความตองการ 03423/2561

จํานวน  1,200  อัน ราคาที่เสนอ 18,000ท  18,000ท ของผูใช 18/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

72
สายสวนปสสาวะชนิด 2

 ทาง เบอร 14 90,950.00    90,950.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคอสเอช(ประเทศ
ไทย)จํากัด

บริษัท ดีเคอสเอช(ประเทศ
ไทย)จํากัด ตามความตองการ 03422/2561

จํานวน  500  ชุด ราคาที่เสนอ 90,950.- บาท  90,950.- บาท ของผูใช 11/1/2561

73 Stockmettn 8x20M 22,000.00    22,000.00    เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนสามัญนิติบุคล  
กวงเตียงสเปนซารี

หางหุนสวนสามัญนิติบุคล 
 กวงเตียงสเปนซารี ตามความตองการ 03419/2561

จํานวน  20 รายการ ราคาที่เสนอ 22,000.- บาท  22,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

74 เข็มเย็บแผลมานิ ME-24 76,000.00    76,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ จินดาโอสถ หางหุนสวนสามัญ จินดาโอสถ ตามความตองการ 03428/2561

จํานวน 400  โหล ราคาที่เสนอ7 76,000.- บาท 76,000.- บาท ของผูใช 11/1/2561

75 เพนโรสเดรน  1/2 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอเค พัลส
ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด เอเค 
พัลสซัพพลาย ตามความตองการ 03433/2561

จํานวน 100 เสน ราคาที่เสนอ 2,100- บาท  2,100- บาท ของผูใช 11/1/2561

76
Blutra line 

Ultra(100/810/075) 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 03435/2561

จํานวน 90  ชุด ราคาที่เสนอ 96,300 บาท  96,300 บาท ของผูใช 11/1/2561

77 วัสดุของใชการแพทย 17,010.00    17,010.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โฮลีเมดิคอล หางหุนสวนจํากัด โฮลีเมดิคอล ตามความตองการ 03458/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอ 17,010.- บาท  17,010.- บาท ของผูใช 22/1/2561

78
จุกยางสําหรับปด Tube

 Blooe Gas 18,457.50    18,457.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซสทเมด บริษัท เซสทเมด ตามความตองการ 03545/2561

จํานวน 10  กลอง ราคาที่เสนอ  18,457.50.-บาท  18,457.50.-บาท ของผูใช 18/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

79 วัสดุของใชการแพทย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แพทยภัณฑ บริษัท แพทยภัณฑ ตามความตองการ 03538/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,000.- บาท  6,000.- บาท ของผูใช 1/11/2560

80
สายสวนปสสาวะชนิด 2

 ทาง เบอร 16 90,950.00    90,950.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03546/2561

จํานวน 5,000เสน ราคาที่เสนอ 90,950.- บาท  90,950.- บาท ของผูใช 22/1/2561

81 วัสดุของใชการแพทย 59,200.00    59,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03568/2561

จํานวน  2 รายการ ราคาที่เสนอ 59,200.- บาท  59,200.- บาท ของผูใช 10/1/2560

82 วัสดุของใชการแพทย 361,831.20  361,831.20  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03644/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 361,831.20- บาท ราคาที่เสนอ 361,831.20- บาท ของผูใช 22/1/2561

83 กลองพลาสติกเบอร 2 46,545.00    46,545.00    เฉพาะเจาะจง รานสมบรูณทรัพยพลาสติก รานสมบรูณทรัพยพลาสติก ตามความตองการ 03708/2561

จํานวน 30 pack ราคาที่เสนอ 46,545,.- บาท  46,545,.- บาท ของผูใช 15/11/2560

84 วัสดุของใชการแพทย 69,550.00    69,550.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03709/2561

จํานวน  2 กลอง ราคาที่เสนอ 69,550.-บาท  69,550.-บาท ของผูใช 15/11/2560

85 ชุดหัวสวน 3 ชั้น 6,650.00      6,650.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ จินดาโอสถ หางหุนสวนสามัญ จินดาโอสถ ตามความตองการ 03694/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,650.- บาท  6,650.- บาท ของผูใช 12/1/2561

86 วัสดุของใชการแพทย 64,800.00    64,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด ตามความตองการ 03703/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 64880.- บาท  64880.- บาท ของผูใช 20/10/2560



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

87 วัสดุของใชการแพทย 3,843.00      3,843.00      เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ไอ เคเอส เท

รดดิ้ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ไอ เคเอส เท

รดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 03707/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 3,843..- บาท  3,843..- บาท ของผูใช 22/1/2561

88 เข็มเย็บผิวหนังPB 332/7 15,300.00    15,300.00    เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัดหาญ
อินเตอรเนชั่นแนล

หางหุนสวนจํากัดหาญ
อินเตอรเนชั่นแนล ตามความตองการ 03690/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 15,300.- บาท  15,300.- บาท ของผูใช 16/102560

89 ปรอทวัดไขทางปาก 58,000.00    58,000.00    เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
จินดา โอสถ

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
 จินดา โอสถ ตามความตองการ 03693/2561

จํานวน  2,000  อัน ราคาที่เสนอ 58,000.-บาท  58,000.-บาท ของผูใช 10/1/2561

90
น้ํายาทําความสะอาด

เครื่องมือแพทย 36,600.00    36,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด ตามความตองการ 02753/2561

จํานวน 30  ขวด ราคาที่เสนอ 36,600.- บาท  36,600.- บาท ของผูใช 28/11/2560

91 วัสดุของใชการแพทย 16,140.00    16,140.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส ตามความตองการ 02754/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 16,140.-บาท  16,140.-บาท ของผูใช 28/11/2560

92
ผากอสพับ 3"X3" 8 

ชั้นปลอดเชื้อ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 02735/2561

จํานวน 24,000 ซอง ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท  96,000.- บาท ของผูใช 28/11/2561

93
ผากอสพับ 3"X3" 8 

ชั้นปลอดเชื้อ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 02927/2561

จํานวน 24,000 ซอง ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท ของผูใช 15/11/2560



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

94
สําลีพันไมปลอดเชื้อ 5" 

( 5กาน) 91,000.00    91,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03027/2561

จํานวน 28,000 ซอง ราคาที่เสนอ 91000.-บาท  91000.-บาท ของผูใช 28/11/2560

95
Casselle 100 RFID 

(H202) 97,200.00    97,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 03025/2561

จํานวน 18  ตลับ ราคาที่เสนอ 97,200- บาท  97,200- บาท ของผูใช 28/11/2561

96 Biological Test 26,750.00    26,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 03021/2561

จํานวน  5 กลอง ราคาที่เสนอ 26,750- บาท  26,750- บาท ของผูใช 28/11/2560

97 วัสดุของใชการแพทย 98,700.00    98,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03028/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสน 98,700.- บาท  98,700.- บาท ของผูใช 28/11/2560

98 วัสดุของใชการแพทย 66,380.00    66,380.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมาเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท คอสมาเทรดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 03076/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  66,380.00.- บาท            66,380.00.- บาท ของผูใช 28/11/2560

99 วัสดุของใชการแพทย 98,146.00    98,146.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03207/2561

จํานวน  5   รายการ ราคาที่เสนอ 98,146.- บาท  98,146.- บาท ของผูใช 28/11/2560

100 กระดาษสี่เหลี่ยม 11x11 ซม 24,000.00    24,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท  ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส จํากัด

บริษัท  ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส จํากัด ตามความตองการ 03202/2561

จํานวน 200  ชิ้น ราคาที่เสนอ 24,000.- บาท    24,000..- บาท ของผูใช 9/11/2560

101 วัสดุของใชการแพทย 95,312.00    95,312.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03205/2561

จํานวน  4 รายการ ราคาที่เสนอ 95,312.- บาท  95,312.- บาท ของผูใช 28/11/2560

102 วัสดุของใชการแพทย 68,150.00    68,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03204/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอ 68,150.- บาท  68,150.- บาท ของผูใช 28/11/2560

103 วัสดุของใชการแพทย 97,900.00    97,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03351/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 97,900.- บาท  97,900.- บาท ของผูใช 28/11/2560

104
น้ํายาทําความสะอาด

เครื่องมือแพทย 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท นําวิวัฒนการชาง
(1992) จํากัด

บริษัท นําวิวัฒนการชาง
(1992) จํากัด ตามความตองการ 03343/2561

จํานวน  20 แกลลอน ราคาที่เสนอ 54,000 บาท  54,000 บาท ของผูใช 18/1/2561

105
สําลีพันไมปลอดเชื้อ 5" 

( 5กาน) 91,000.00    91,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03345/2561

จํานวน  28,000หอ ราคาที่เสนอ 91,000.- บาท 91,000.- บาท ของผูใช 9/1/2561

106
wrapping Paper 60 

gsm 50x50 cm. 79,200.00    79,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03347/2561

จํานวน 300  อัน ราคาที่เสนอ 79,200 บาท  79,200 บาท ของผูใช 15/12/2560

107 วัสดุของใชการแพทย 24,300.00    24,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ตามความตองการ 03344/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 24,300.- บาท  24,300.- บาท ของผูใช 16/1/2561

108
ผากอสพับ 3"X3" 8 

ชั้นปลอดเชื้อ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03353/2561

จํานวน 24,000 ซอง ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท  96,000.- บาท ของผูใช 28/11/2560

109 E-Zyme (Gallon 5 lile) 17,500.00    17,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ บริษัท ตะวันแม็คไวสซ ตามความตองการ 03459/2561

จํานวน 30 ใบ ราคาที่เสนอ 17,500.- บาท  17,500.- บาท ของผูใช 23/1/2561

110 วัสดุของใชการแพทย 61,290.00    61,290.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03508/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 61,290- บาท  61,290- บาท ของผูใช 25/12/2560

111
ซองใสของสเตอรไรน

แบบธรรมดา 8x200 M 68,000.00    68,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 0359/2561

จํานวน  40 มวน ราคาที่เสนอ 68,000.- บาท  68,000.- บาท ของผูใช 25/12/2560

112
ผากอสพับ 3"X3" 8 

ชั้นปลอดเชื้อ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03511/2561

จํานวน 24,000 ซอง ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท  96,000.- บาท ของผูใช 25/12/2560

113 วัสดุของใชการแพทย 32,594.40    32,594.40    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพอินเติอรโปร
ดักส จํากัด

บริษัท กรุงเทพอินเติอรโปร
ดักส จํากัด ตามความตองการ 03485/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 32,594.40.-บาท  32,594.40.-บาท ของผูใช 22/1/2561

114
Vacuette Serum 

Tube 6 ml 70,617.60    70,617.60    เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพอินเติอรโปร
ดักส จํากัด

บริษัท กรุงเทพอินเติอรโปร
ดักส จํากัด ตามความตองการ 03491/2561

จํานวน 360  RACK ราคาที่เสนอ 70,617.60- บาท  70,617.60- บาท ของผูใช 25/1/2561

115 วัสดุของใชการแพทย 13,872.02    13,872.02    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด ตามความตองการ 00798/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 13,872.20- บาท  13,872.20- บาท ของผูใช 2/10/2560

116 วัสดุของใชการแพทย 98,803.80    98,803.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03494/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 98,803.80.-- บาท  98,803.80.-- บาท ของผูใช 23/1/2561

117 วัสดุของใชการแพทย 86,220.00    86,220.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03562/2561

จํานวน 4   รายการ ราคาที่เสนอ  86,220.-บาท   86,220.-บาท ของผูใช 16/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

118
wrapping Paper 60 

gsm 50x50 cm. 63,360.00    63,360.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03558/2561

จํานวน 40 กลอง ราคาที่เสอ 63,360.- บาท  63,360.- บาท ของผูใช 16/1/2561

119 วัสดุของใชการแพทย 56,400.00    56,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยกอส จํากัด บริษัท  ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03642/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 56,400 บาท  56,400 บาท ของผูใช 16/1/2561

120 วัสดุของใชการแพทย 25,700.00    25,700.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็น เอ็นเมดิคอล 
เซอรวิส จํากัด

บริษัท พีเอ็น เอ็นเมดิคอล 
เซอรวิส จํากัด ตามความตองการ 03638/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ25,700 บาท 25,700 บาท ของผูใช 16/1/2561

121 วัสดุของใชการแพทย 91,000.00    91,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 03631/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 91,000.- บาท  91,000.- บาท ของผูใช 16/1/2561

122 วัสดุของใชการแพทย 89,340.00    89,340.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03710/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 89,340.- บาท  89,340.- บาท ของผูใช 16/1/2561

123
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 97,000.00    97,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 02877/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,000.- บาท  97,000.- บาท ของผูใช 10/1/2561

124
เครื่องชวยการเตน
ของหัวใจถาวรชนิด 66,000.00    66,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03187/2561

จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่เสนอ 66,000.- บาท 66,000.- บาท ของผูใช 18/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

125

Orsiro 
Biodegradable 
Polymer Stent 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03065/2561

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท  94,500.- บาท ของผูใช 16/1/2561

126
แผนปดหนาอกเพื่อ
การรักษาหัวใจเตนผิด 99,000.00    99,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เซนตจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03067/2561

จํานวน 3 ชุด ราคาที่เสนอ 99,000.- บาท 99,000.- บาท ของผูใช 16/1/2561

127

สายสวนหัวใจเพื่อ
ขยายหลอดเลือดโค
โรนารี่ 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03071/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผูใช 16/1/2561

128

Xience ProX 
Everolimus Eluting 
Coronary 75,000.00    75,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส จํากัริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส จํากั

ตามความตองการ 03069/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 75,000.- บาท 75,000.- บาท ของผูใช 16/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

129

สายสวนเพื่อการ
ขยายหลอดเลือดโค
โรนารี่ 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03186/2561

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผูใช 18/1/2561

130
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ
ตามความตองการ 03203/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท 90,000.-  บาท ของผูใช 18/1/2561

131
IKAZUCHI - ZERO 
BALLOON ทุก Size 97,500.00    97,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จํากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จํากัด ตามความตองการ 03230/2561

จํานวน 13 EACH ราคาที่เสนอ 97,500.- บาท 97,500.-  บาท ของผูใช 19/1/2561

132

Orsiro 
Biodegradable 
Polymer Stent 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03224/2561

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.-  บาท ของผูใช 19/1/2561

133

สายสวนหัวใจเพื่อ
การรักษาหัวใจเตน
ผิดจังหวะ 76,000.00    76,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เซนตจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ

03227/2561

จํานวน 2 เสน ราคาที่เสนอ 76,000.- บาท 76,000.-  บาท ของผูใช 19/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

134

เครื่องชวยการเตน
ของหัวใจถาวรชนิด
กระตุน 66,000.00    66,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนตจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เซนตจูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03311/2561

จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่เสนอ 66,000.- บาท 66,000.- บาท ของผูใช 22/1/2561

135

สายสวนเพื่อการ
ขยายหลอดเลือดโค
โรนารี่ 93,000.00    93,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03320/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 93,000.- บาท  93,000.- บาท ของผูใช 22/1/2561

136

Helicobacter 
Pylori Urease Test 
(50 pcs./box) 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จํากัด ตามความตองการ 03303/2561

จํานวน 16 กลอง ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท 96,000.-  บาท ของผูใช 22/1/2561

137
สายตัดรูเปดทอน้ําดี 
(Sphincterotome) 97,990.60    97,990.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03315/2561

จํานวน 20 เสน ราคาที่เสนอ 97,990.60 บาท 97,990.60  บาท ของผูใช 22/1/2561

138
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด บริษัท เวเลอร เฮลธ จํากัด ตามความตองการ 03292/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 54,000.- บาท 54,000.- บาท ของผูใช 22/1/2561

139

คลิปหนีบเสนเลือด 
(Hemostatic Clip 
Device) 98,868.00    98,868.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03299/2561

จํานวน 28 เสน ราคาที่เสนอ 98,868.- บาท 98,868.- บาท ของผูใช 22/1/2561

140

ทอระบายน้ําดีจาก
ตับออน (Pancreatic
 Stent) 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03229/2561

จํานวน 60 เสน ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผูใช 19/1/2561

141
น้ํายาไตเทียมสูตร อี
แซด "เอ" 81,900.00    81,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 03234/2561

จํานวน 1,092 ถัง ราคาที่เสนอ 81,900.- บาท 81,900.- บาท ของผูใช 19/1/2561

142
น้ํายาไตเทียมสูตร อี
แซด "บี" 57,000.00    57,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 03298/2561

จํานวน 1,140 ถัง ราคาที่เสนอ 57,000.- บาท 57,000.- บาท ของผูใช 22/1/2561

143

เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น
 97.5% (1 x 25 
กก.) 9,500.00      9,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 03237/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 38 กระสอบ ราคาที่เสนอ 9,500.- บาท 9,500.- บาท ของผูใช 22/1/2561

144

บอลลูนถางขยายทอ
ทางเดินน้ําดีขนาด
ใหญ 97,495.19    97,495.19    เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03294/2561

จํานวน 13 เสน ราคาที่เสนอ 97,495.19 บาท  97,495.19  บาท ของผูใช 22/1/2561

145
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 16,050.00    16,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด ตามความตองการ 03222/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 16,050.- บาท 16,050.-  บาท ของผูใช 19/1/2561

146
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 36,300.00    36,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออรโทดอนทิคไลน จํากัด บริษัท ออรโทดอนทิคไลน จํากัด ตามความตองการ 02335/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 16,050.- บาท 16,050.- บาท ของผูใช 20/12/2560

147
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 58,320.00    58,320.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น

 จํากัด ตามความตองการ 03219/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 58,320.- บาท 58,320.- บาท ของผูใช 19/1/2561

148 Guidezilla Catheter 48,150.00    48,150.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03312/2561

จํานวน 5 ชิ้น ราคาที่เสนอ 48,150.- บาท 48,150.- บาท ของผูใช 22/1/2561

149
RENGER DCB OTW 
5x100,80 cm 32,100.00    32,100.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03384/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท  32,100.- บาท ของผูใช 24/1/2561

150

NA-U200H-8022-
B SINGLE USE 
ASPIRATION NE 99,000.00    99,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03382/2561

จํานวน 8 เสน ราคาที่เสนอ 99,000.- บาท 99,000.- บาท ของผูใช 24/1/2561

151

Washing Tube For 
EVIS-140 Series 
(GIF-1T/JF) 12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03388/2561

จํานวน 5 อัน ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 12,000.-  บาท ของผูใช 24/1/2561

152 Guidezilla Catheter 48,150.00    48,150.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03312/2561

จํานวน 5 ชิ้น ราคาที่เสนอ 48,150.- บาท 48,150.- บาท ของผูใช 22/1/2561

153
RENGER DCB OTW 
5x100,80 cm 32,100.00    32,100.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03384/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท 32,100.- บาท ของผูใช 24/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

154

NA-U200H-8022-
B SINGLE USE 
ASPIRATION NE 99,000.00    99,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03382/2561

จํานวน 8 เสน ราคาที่เสนอ 99,000.- บาท 99,000.-  บาท ของผูใช 24/1/2561

155

Washing Tube For 
EVIS-140 Series 
(GIF-1T/JF) 12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03388/2561

จํานวน 5 อัน ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผูใช 24/1/2561

156
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 96,428.40    96,428.40    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03541/2561

จํานวน 14 รายการ ราคาที่เสนอ 96,428.40 บาท 96,428.40 บาท ของผูใช 29/1/2561

157
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 11,000.00    11,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอ อินโน เทค 
จํากัด

บริษัท ไบโอ อินโน เทค 
จํากัด ตามความตองการ 03487/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 11,000.- บาท 11,000.-  บาท ของผูใช 26/1/2561

158
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 20,400.00    20,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร จํากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร จํากัด ตามความตองการ 03488/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 20,400.- บาท 20,400.- บาท ของผูใช 26/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

159
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 21,460.00    21,460.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอรด คอร
ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอร
ปอเรชั่น จํากัด ตามความตองการ 03493/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 21,460.- บาท 21,460.- บาท ของผูใช 26/1/2561

160
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 53,050.00    53,050.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอรด คอร
ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอร
ปอเรชั่น จํากัด ตามความตองการ 03492/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 53,050.- บาท 53,050.- บาท ของผูใช 26/1/2561

161
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 24,200.00    24,200.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช 
(1988) จํากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช 
(1988) จํากัด ตามความตองการ 03490/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 24,200.- บาท 24,200.- บาท ของผูใช 26/1/2561

162
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 58,000.00    58,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03510/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 58,000.- บาท 58,000.- บาท ของผูใช 26/1/2561

163

สายสวนหัวใจเพื่อ
ขยายหลอดเลือดโค
โรนารี่ 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03537/2561

จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผูใช 29/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

164

Xience ProX 
Everolimus Eluting 
Coronary 75,000.00    75,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอบบอต ลาบอแร
ตอรีส จํากัด

บริษัท แอบบอต ลาบอแร
ตอรีส จํากัด ตามความตองการ 03536/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 75,000.- บาท 75,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

165

ชุดสายสวนหัวใจเพื่อ
การรักษาหัวใจเตน
ผิดจังหวะ 99,000.00    99,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส 
จํากัด

บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส 
จํากัด ตามความตองการ 03535/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 99,000.- บาท 99,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

166

Orsiro 
Biodegradable 
Polymer Stent ทุก
ขนาด 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03533/2561

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผูใช 29/1/2561

167

712-012 UNITE 
ADHESIVE SYRINGE 
KIT 11,770.00    11,770.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03552/2561

จํานวน 2 KIT ราคาที่เสนอ 11,770.- บาท 11,770.- บาท ของผูใช 29/1/2561

168
วัสดุวิทยาศาสตร
และการแพทย 15,526.00    15,526.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธโก จํากัด บริษัท เฮลธโก จํากัด ตามความตองการ 03544/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 15,526.- บาท  15,526.-  บาท ของผูใช 29/1/2561

169
RENGER DCB OTW 
6x80,80 cm 32,100.00    32,100.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03603/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท  32,100.-  บาท ของผูใช 30/1/2561

170
RENGER DCB OTW 
5x60,80 cm 32,100.00    32,100.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03605/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท  32,100.-  บาท ของผูใช 30/1/2561

171

Epic Stent 12 
mm x60 mm, 
120 cm 44,940.00    44,940.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03606/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 44,940.- บาท  44,940.-  บาท ของผูใช 30/1/2561

172

K-202:SG200C, 
FB-233D, ET 
Stopper 3pcs, 97,200.00    97,200.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03692/2561

จํานวน 18 ชิ้น ราคาที่เสนอ 97,200.- บาท  97,200.-  บาท ของผูใช 1/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

173
มีดผาตัดแบบใชครั้ง
เดียวทิ้ง เบอร 11 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จํากัด บริษัท เมดสเต็ป จํากัด ตามความตองการ 03691/2561

จํานวน 20 กลอง ราคาที่เสนอ 1,800.- บาท  1,800.-  บาท ของผูใช 1/2/2561

174
IKAZUCHI - ZERO 
BALLOON ทุก Size 97,500.00    97,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จํากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จํากัด ตามความตองการ 03734/2561

จํานวน 13 EACH ราคาที่เสนอ 97,500.- บาท 97,500.-  บาท ของผูใช 2/1/2561

175 POWERLINE ( ALL SIZE ) 96,600.00    96,600.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 
โลจิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 
โลจิสติกส จํากัด ตามความตองการ 0373/2561

จํานวน 23 EACH ราคาที่เสนอ 96,600.- บาท 96,600.-   บาท ของผูใช 2/2/2561

176
แผนปดหนาอกเพื่อ
การรักษาหัวใจเตนผิด 99,000.00    99,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03729/2561

จํานวน 3 ชุด ราคาที่เสนอ 99,000.- บาท 99,000.-   บาท ของผูใช 2/2/2561

177

Xience Alpine 
Everolimus Eluting 
Coronary 95,286.00    95,286.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอบบอต ลาบอแร
ตอรีส จํากัด

บริษัท แอบบอต ลาบอแร
ตอรีส จํากัด ตามความตองการ 03724/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 95,286.- บาท 95,286.-   บาท ของผูใช 2/2/2561

178
Pantera Balloon 
ทุกขนาด 53,500.00    53,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03723/2561

จํานวน 10 ชิ้น ราคาที่เสนอ 53,500.- บาท 53,500.-   บาท ของผูใช 2/2/2561

179 จางเหมาบริการ 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวพร เลิศพงษพิรุฬห นางสาวศิวพร เลิศพงษพิรุฬห ตามความตองการ 450/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 14,000.- บาท 14,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

180 จางเหมาบริการ 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิวพร เลิศพงษพิรุฬห นางสาวศิวพร เลิศพงษพิรุฬห ตามความตองการ 449/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 14,000.- บาท 14,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

181 จางเหมาบริการ 50,500 50,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ชวยดิษ นางสาวเบญจวรรณ ชวยดิษ ตามความตองการ 02961/2561

จํานวน 7 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 50,500.- บาท 50,500.- บาท ของผูใช 16/1/2561

182 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 446/2561

การแพทย จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท 40,000.- บาท ของผูใช 11/1/2561

183 จางเหมาจัดทํากระเปาใสเอกสาร 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางทนา สุวรรณมณี นางทนา สุวรรณมณี ตามความตองการ 03118/2561

สําหรับผุเขาอบรม จํานวน 60 ใบ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท 9,000.- บาท ของผูใช 16/1/2561

184 จางเหมาบริการ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ชวยดิษ นางสาวเบญจวรรณ ชวยดิษ ตามความตองการ 02962/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผูใช 16/1/2561

185 จางเหมาสูตินรีแพทย 43,200 43,200 เฉพาะเจาะจง นางยรรยงค มังคละวิรัช นางยรรยงค มังคละวิรัช ตามความตองการ 02960/2561

จํานวน 24 ครั้ง  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 43,200.- บาท 43,200.- บาท ของผูใช 16/1/2561

186 จางเหมาทําเอกสารประกอบ 67,500 67,500 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามความตองการ 02959/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

การประชุม จํานวน 1,500 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 67,500.- บาท 67,500.- บาท ของผูใช 16/1/2561

187 จางเหมาจัดทําเอกสาร  1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง นายจีกรกริช วัมนสุทธิกุล นายจีกรกริช วัมนสุทธิกุล ตามความตองการ 02963/2561

จํานวน 100 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 1,850.- บาท 1,850.- บาท ของผูใช 16/1/2561

188 จางเหมาบริการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายวิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ นายวิรุทธิ์ เอี่ยมสหเกียรติ ตามความตองการ 02976/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผูใช 16/1/2561

189 จางเหมาจัดทําเอกสาร 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย ศรียี่ทอง นายประวิทย ศรียี่ทอง ตามความตองการ 03034/2561

จํานวน 60 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผูใช 12/1/2561

190 จางเหมาเก็บรวบรวมขอมูล 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวชลิดา เขมวรานันท นางสาวชลิดา เขมวรานันท ตามความตองการ 447/2561

จํานวน 70 คน  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผูใช 24/1/2561

191 จางเหมาจัดทําเอกสาร 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสุทธิษา เปาหินตั้ง นางสุทธิษา เปาหินตั้ง ตามความตองการ 448/2561

จํานวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผูใช 12/1/2561

192 จางเหมาจัดทําเอกสาร 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย ศรียี่ทอง นายประวิทย ศรียี่ทอง ตามความตองการ 03032/2561

จํานวน 35 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 4,200.- บาท 4,200.- บาท ของผูใช 12/1/2561

193 จางเหมาบริการ 41,000 41,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  แสงผาด นายอดิศักดิ์  แสงผาด ตามความตองการ 03035/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 41,000.- บาท 41,000.- บาท ของผูใช 12/1/2561

194 จางเหมาบริการ 86,600 86,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ติ๊บศรีบุตร นางสาวเตือนใจ ติ๊บศรีบุตร ตามความตองการ 03160/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 86,600.- บาท 86,600.- บาท ของผูใช 17/1/2561

195 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03164/2561

 จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข)ราคาที่เสนอ 4,012.50.- บาท 4,012.50.- บาท ของผูใช 17/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

196 เชาเครื่องเสียงและอุปกรณใน 71,100 71,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีสไตล ออกาไรเซอร บริษัท มีสไตล ออกาไรเซอร ตามความตองการ 03098/2561

การสัมมนา จํานวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 71,100.- บาท  71,100.- บาท ของผูใช 16/1/2561

197 จางเหมาจัดทําเอกสาร 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนหทัย วชิรนรเศรษฐ นางกาญจนหทัย วชิรนรเศรษฐ ตามความตองการ 03158/2561

 จํานวน 200 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

198 จางเหมาจัดทําเอกสาร 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวริญญารัตน กีรติโรจนอรุณ นางสาวริญญารัตน กีรติโรจนอรุณ ตามความตองการ 03167/2561

จํานวน 240 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

199 จางเหมาบริการ 93,000 93,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  แสงผาด นายอดิศักดิ์  แสงผาด ตามความตองการ 03119/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 93,000.- บาท 93,000.- บาท ของผูใช 16/1/2561

200 ซื้อสบูเหลว Chlorhexidine 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด ตามความตองการ 03220/2561

จํานวน 1,500 ซอง  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท 9,000.- บาท ของผูใช 19/1/2561

201 จางเหมาบริการ 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง นางศุภลักษณ สงคประเสริฐ นางศุภลักษณ สงคประเสริฐ ตามความตองการ 03228/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 12,500.- บาท 12,500.- บาท ของผูใช 19/1/2561

202 จางเหมาบริการ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล หรุนโพธิ์ นายไพศาล หรุนโพธิ์ ตามความตองการ 03403/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท  15,000.- บาท ของผูใช 24/1/2561

203 จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบ 15,060 15,060 เฉพาะเจาะจง นางสาวจามจุรี ลายจะโปะ นางสาวจามจุรี ลายจะโปะ ตามความตองการ 03404/2561

การอบรม จํานวน 21 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 15,060.- บาท 15,060.- บาท ของผูใช 24/1/2561

204 จางเหมาบริการ 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทลินี เพียรมานะ นางสาวนันทลินี เพียรมานะ ตามความตองการ 03406/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 24/1/2561

205 จางเหมาเจาะเลือดสามีภรรยาคู 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรเพ็ญ ชมพานิชย นางสาวจันทรเพ็ญ ชมพานิชย ตามความตองการ 454/2561 



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

เสี่ยง จํานวน 200 คน  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

206 จางเหมาบริการ 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นาสาวรุงตะวัน กสิผล นาสาวรุงตะวัน กสิผล ตามความตองการ 452/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 11,000.- บาท 11,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

207 จางเหมาจัดทําเอกสาร 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา ชมชวน นางสาวขนิษฐา ชมชวน ตามความตองการ 03502/2561

จํานวน 240 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 24,000.- บาท 24,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

208 จางงเหมาทําเอกสาร 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความตองการ 03470/2561

จํานวน 120 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 24,000.- บาท 24,000.- บาท ของผูใช 25/1/2561

209 จางเหมายานพาหนะและเชื้อเพลิง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายปยะ สุอุทัย นายปยะ สุอุทัย ตามความตองการ 03501/2561

 ไป-กลับ (รถบัส) จํานวน 1 คัน  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 27,000.- บาท 27,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

210 จางเหมาทําเอกสาร 32,250 32,250 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย สุธนกุล นายพิชัย สุธนกุล ตามความตองการ 03639/2561

จํานวน 150 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 32,250.- บาท 32,250.- บาท ของผูใช 30/1/2561

211 จางเหมาจําทํากระเปาเอกสาร 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นัทนิต แบกเฮาส หางหุนสวนจํากัด นัทนิต แบกเฮาส ตามความตองการ 03640/2561

จํานวน 280 ใบ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 42,000.- บาท 42,000.- บาท ของผูใช 30/1/2561

212 เชาหองประชุมพรอมอุปกรณ 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลิส พร็อพเพอรตี จํากัด บริษัท บลิส พร็อพเพอรตี จํากัด ตามความตองการ 03641/2561

สัมมนา จํานวน 2 หอง   ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 48,000.- บาท 48,000.- บาท ของผูใช 30/1/2561

213 ซอมครุภัณฑการแพทย 1,000 1,000 เจาะจง บริษัท ทันตภัณฑไทย (ทีดีพี) จํากัด บริษัท ทันตภัณฑไทย (ทีดีพ)ี จํากัด ความตองการ 02644/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท 1,000.-บาท ของผูใช 4/1/2561

214 ซอมครุภัณฑการแพทย 42,800 42,800 เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ความตองการ 02643/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 42,800.-บาท  42,800.-บาท ของผูใช 4/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

215 ซอมครุภัณฑการแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ความตองการ 02642/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผูใช 4/1/2561

216 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02624/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 4/1/2561

217 ซอมครุภัณฑการแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ความตองการ 02626/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผูใช 4/1/2561

218 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02623/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 4/1/2561

219 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02622/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 4/1/2561

220
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 02619/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผูใช 4/1/2561

221 ซอมครุภัณฑการแพทย 7,800 7,800 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02621/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 7,800.-บาท 7,800.-บาท ของผูใช 4/1/2561

222
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 02620/2561

จํานวน 9 รายการ ราคาที่เสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผูใช 4/1/2561

223 ซอมครุภัณฑการแพทย 7,800 7,800 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02625/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 7,800.-บาท 7,800.-บาท ของผูใช 4/1/2561

224
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 99,000 99,000 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 02855/2561

จํานวน 18 รายการ ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 9/1/2561

225 ซอมครุภัณฑการแพทย 17,000 17,000 เจาะจง ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ความตองการ 02853/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 17,000.-บาท 17,000.-บาท ของผูใช 9/1/2561

226 ซอมครุภัณฑการแพทย 15,000.00 15,000.00 เจาะจง บริษัท บิงโกล จํากัด บริษัท บิงโกล จํากัด ความตองการ 02850/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผูใช 9/1/2561

227 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02849/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 9/1/2561

228 ซอมครุภัณฑการแพทย 6,612.60 6,612.60 เจาะจง บริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จํากัด บริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จํากัด ความตองการ 02848/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่สเนอ 6,612.60 บาท 6,612.60 บาท ของผูใช 9/1/2561

229 ซอมครุภัณฑการแพทย 81,000 81,000 เจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคัล จํากัด บริษัท เดรเกอร เมดิคัล จํากัด ความตองการ 02847/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 81,000.-บาท 81,000.-บาท ของผูใช 9/1/2561

230 ซอมครุภัณฑการแพทย 53,500 53,500 เจาะจง บริษัท เกททิงเก ไทยแลนด จํากัด บริษัท เกททิงเก ไทยแลนด จํากัด ความตองการ 02845/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผูใช 9/1/2561

231 ซอมวัสดุการแพทย 2,538.14 2,538.14 เจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ จํากัด ความตองการ 02917/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 2,538.14 บาท 2,538.14 บาท ของผูใช 11/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

232 ซอมครุภัณฑการแพทย 12,840 12,840 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ความตองการ 02916/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 12,840.-บาท 12,840.-บาท ของผูใช 11/1/2561

233 ซอมครุภัณฑการแพทย 43,944 43,944 เจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด ความตองการ 02915/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 43,944.-บาท 43,944.-บาท ของผูใช 11/1/2561

234 ซอมครุภัณฑการแพทย 31,000 31,000 เจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส จํากัด บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส จํากัด ความตองการ 02914/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 31,000.-บาท 31,000.-บาท ของผูใช 11/1/2561

235 ซอมครุภัณฑการแพทย 14,730 14,730 เจาะจง บริษัท นิว ไลฟเมด จํากัด บริษัท นิว ไลฟเมด จํากัด ความตองการ 02913/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 14,730.-บาท 14,730.-บาท ของผูใช 11/1/2561

236
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 99,000 99,000 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 02918/2561

จํานวน 18 รายการ ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 11/1/2561

237 ซอมครุภัณฑการแพทย 98,000 98,000 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 03001/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผูใช 12/1/2561

238 ซอมครุภัณฑการแพทย 86,800 86,800 เจาะจง บริษัท ออมนิแคร จํากัด บริษัท ออมนิแคร จํากัด ความตองการ 03000/2561

จํานวน 14 รายการ ราคาที่เสนอ 86,800.-บาท 86,800.-บาท ของผูใช 12/1/2561

239 ซอมครุภัณฑการแพทย 14,500.00 14,500.00 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02996/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 14,500.-บาท 14,500.-บาท ของผูใช 12/1/2561

240 ซอมครุภัณฑการแพทย 450.00 450.00 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 02998/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผูใช 12/1/2561

241
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 208,000 208,000 เจาะจง บริษัท โอลิมปส ประเทศไทย จํากัด บริษัท โอลิมปส ประเทศไทย จํากัด ความตองการ 03005/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 208,000.-บาท 208,000.-บาท ของผูใช 12/1/2561

242
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 337,900 337,900 เจาะจง บริษัท ออมนิแคร จํากัด บริษัท ออมนิแคร จํากัด ความตองการ 03043/2561

จํานวน 109 รายการ ราคาที่เสนอ 337,900.-บาท 337,900.-บาท ของผูใช 15/1/2561

243 จางทําวัสดุ 17,558.70 17,558.70 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ความตองการ 03321/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 17,558.70 บาท 17,558.70 บาท ของผูใช 25/1/2561

244 จางทําวัสดุ 19,709.40 19,709.40 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ความตองการ 03322/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 19,709.40 บาท  19,709.40 บาท ของผูใช 25/1/2561

245 จางทําวัสดุ 14,215.40 15,215.40 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ความตองการ 03323/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 15,215.50 บาท 15,215.50 บาท ของผูใช 25/1/2561

246 จางทําวัสดุ 12,765 12,765 เจาะจง บริษัท สายน้ําทิพย จํากัด บริษัท สายน้ําทิพย จํากัด ความตองการ 03324/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 12,765.-บาท 12,765.-บาท ของผูใช 23/1/2561

247 จางทําวัสดุ 23,015.70 23,015.70 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ความตองการ 03325/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 23,015.70 บาท 23,015.70 บาท ของผูใช 23/1/2561

248 ซอมครุภัณฑการแพทย 37,090 37,090 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03326/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 37,090.-บาท 37,090.-บาท ของผูใช 23/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

249 ซอมครุภัณฑการแพทย 18,020 18,020 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03327/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 18,020.-บานท 18,020.-บาท ของผูใช 25/1/2561

250 ซอมครุภัณฑการแพทย 450 450 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03328/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผูใช 23/1/2561

251 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03329/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 23/1/2561

252 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03329/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 23/1/2561

253 ซอมครุภัณฑการแพทย 57,830 57,830 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03330/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 57,830.-บาท 57,830.-บาท ของผูใช 23/1/2561

254 ซอมครุภัณฑการแพทย 66,000 66,000 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03331/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 66,000.-บาท 66,000.-บาท ของผูใช 23/1/2561

255 ซอมครุภัณฑการแพทย 58,830 58,830 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03332/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 58,830.-บาท 58,830.-บาท ของผูใช 23/1/2561

256 ซอมครุภัณฑการแพทย 57,830 57,830 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03330/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 57,830.-บาท 57,830.-บาท ของผูใช 23/1/2561

257 ซอมครุภัณฑการแพทย 7,800 7,800 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03333/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 7,800.-บาท 7,800.-บาท ของผูใช 23/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

258
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 2,400 2,400 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03341/2561

จํานวน 20 รายการ ราคาที่เสนอ 2,400.-บาท  2,400.-บาท ของผูใช 25/1/2561

259 ซอมครุภัณฑการแพทย 200,000 200,000 เจาะจง บริษัท โอลิมปส ประเทศไทย จํากัด บริษัท โอลิมปส ประเทศไทย จํากัด ความตองการ 03413/2561

จํานวน 23 รายการ ราคาที่เสนอ 200,000.-บาท 200,000.-บาท ของผูใช 25/1/2561

260 ซอมครุภัณฑการแพทย 250,000 250,000 เจาะจง บริษัท อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท อินโนเวชั่น จํากัด ความตองการ 03172/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 250,000.-บาท 250,000.-บาท ของผูใช 18/1/2561

261 ซอมครุภัณฑการแพทย 56,175 56,175 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด กรีนเพียว 2009 หางหุนสวนจํากัด กรีนเพียว 2009 ความตองการ 03570/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 56,175.-บาท 56,175.-บาท ของผูใช 30/1/2561

262 ซอมครุภัณฑการแพทย 10,700 10,700 เจาะจง บริษัท เกททิงเก ไทยแลนด จํากัด บริษัท เกททิงเก ไทยแลนด จํากัด ความตองการ 03572/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 10,700.-บาท 10,700.-บาท ของผูใช 30/1/2561

263 ซอมครุภัณฑการแพทย 21,400 21,400 เจาะจง บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส ความตองการ 03575/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผูใช 30/1/2561

264 ซอมวัสดุการแพทย 5,940 5,940 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ หางหุนสวนจํากัด เอ็มมีเนนซ ความตองการ 03576/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 5,940.-บาท 5,940.-บาท ของผูใช 30/1/2561

265 ซอมครุภัณฑการแพทย 27,000 27,000 เจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03577/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 27,000.-บาท 27,000.-บาท ของผูใช 30/1/2561

266 ซอมครุภัณฑการแพทย 17,500 17,500 เจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด ความตองการ 03578/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 17,500.-บาท 17,500.-บาท ของผูใช 30/1/2561

267 ซอมครุภัณฑการแพทย 47,000 47,000 เจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03580/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 47,000.-บาท 47,000.-บาท ของผูใช 30/1/2561

268
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03581/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผูใช 30/1/2561

269
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 6,420 6,420 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03040/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผูใช 15/1/2561

270
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 209,741.40 209,741.40 เจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) ความตองการ 02571/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอ209,741.40 บาท 209,741.40 บาท ของผูใช 11/1/2561

271
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 1,605 1,605 เจาะจง หางหุนสวน นฤเดช ซัพพลาย หางหุนสวน นฤเดช ซัพพลาย ความตองการ 03168/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,605.-บาท  1,605.-บาท ของผูใช 18/1/2561

272
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 11,770 11,770 เจาะจง หางหุนสวน นฤเดช ซัพพลาย หางหุนสวน นฤเดช ซัพพลาย ความตองการ 03314/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 11,770.- บาท  11,770.- บาท ของผูใช 23/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

273
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 86,670 86,670 เจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จํากัด ความตองการ 03267/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 86,670.-บาท 86,670.-บาท ของผูใช 22/1/2561

274
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 3,745 3,745 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03288/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,745.-บาท 3,745.-บาท ของผูใช 22/1/2561

275
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 1,605 1,605 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03393/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผูใช 25/1/2561

276
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 3,745 3,745 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03284/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,745.-บาท  3,745.-บาท ของผูใช 22/1/2561

277
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 7,490 7,490 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03283/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 7,490.-บาท 7,490.-บาท ของผูใช 22/1/2561

278
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03289/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผูใช 22/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

279
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 3,745 3,745 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03266/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,745.-บาท  3,745.-บาท ของผูใช 22/1/2561

280
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 8,025 8,025 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ความตองการ 03646/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 8,025.-บาท  8,025.-บาท ของผูใช 31/1/2561

281
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 856 856 เจาะจง หางหุนสวน นฤเดช ซัพพลาย หางหุนสวน นฤเดช ซัพพลาย ความตองการ 03673/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 856.-บาท 856.-บาท ของผูใช 31/1/2561

282
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ความตองการ 03232/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท  400.-บาท ของผูใช 22/1/2561

283
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 32,849 32,849 เจาะจง บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส ความตองการ 03092/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 32,849.-บาท 32,849.-บาท ของผูใช 17/1/2561

284
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
การแพทย 59,920 59,920 เจาะจง บริษัท รีเนาน เมดิคอล จํากัด บริษัท รีเนาน เมดิคอล จํากัด ความตองการ 02560/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 59,920.-บาท  59,920.-บาท ของผูใช 11/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

285
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 3,659.40 3,659.40 เจาะจง ริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จํากัริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จําก ความตองการ 03039/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 3,659.40 บาท  3,659.40 บาท ของผูใช 15/1/2561

286
ซื้ออะไหลครุภัณฑ
สํานักงาน 18,104.40 18,104.40 เจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จํากัด ความตองการ 03030/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 18,104.40 บาท 18,104.40 บาท ของผูใช 15/1/2561

287 ซอมครุภัณฑการแพทย 40,800 40,800 เจาะจง บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) จํากัด ความตองการ 03682/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 40,800.-บาท 40,800.-บาท ของผูใช 31/1/2561

288 ซอมครุภัณฑการแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ราน เอ.พ.ีเมท กรุป ความตองการ 03681/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผูใช 31/1/2561

289 ซอมครุภัณฑการแพทย 1,070 1,070 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.อี.ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด เอส.อี.ซัพพลาย ความตองการ 03680/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,070.-บาท 1,070.-บาท ของผูใช 31/1/2561

290 ซอมครุภัณฑการแพทย 1,070 1,070 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.อี.ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด เอส.อี.ซัพพลาย ความตองการ 03679/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,070.-บาท 1,070.-บาท ของผูใช 31/1/2561

291 ซอมครุภัณฑการแพทย 56,175 56,175 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด กรีนเพียว 2009 หางหุนสวนจํากัด กรีนเพียว 2009 ความตองการ 03570/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 56,175.-บาท 56,175.-บาท ของผูใช 31/1/2561

292 ซอมครุภัณฑการแพทย 13,500 13,500 เจาะจง บริษัท ที อี คิว จํากัด บริษัท ที อี คิว จํากัด ความตองการ 03574/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 13,500.-บาท 13,500.-บาท ของผูใช 31/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

293 ซอมครุภัณฑการแพทย 3,500 3,500 เจาะจง บริษัท ที อี คิว จํากัด บริษัท ที อี คิว จํากัด ความตองการ 03573/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผูใช 31/1/2561

294 ซอมครุภัณฑการแพทย 450 450 เจาะจง บริษัท บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03683/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผูใช 31/1/2561

295 จางปรับปรุง 37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง ตามความตองการ02919/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 37,800.-บาท  37,800.-บาท ของผูใช 11/1/2561

296 จางทําวัสดุ 24,380.00 24,380.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน  ถาวรวัตร นายวรวัฒน  ถาวรวัตร ตามความตองการ02934/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 24,380.-บาท  24,380.-บาท ของผูใช 11/1/2561

297 จางทําวัสดุ 19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน  ถาวรวัตร นายวรวัฒน  ถาวรวัตร ตามความตองการ02987/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 19,700.-บาท  19,700.-บาท ของผูใช 12/1/2561

298 จางทําวัสดุ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน  ถาวรวัตร นายวรวัฒน  ถาวรวัตร ตามความตองการ03004/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 26,500.-บาท  26,500.-บาท ของผูใช 12/1/2561

299
ซื้อครุภัณฑงานบาน
งานครัว 42,900.00 42,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ ปรีชาผามาน หางหุนสวนสามัญ ปรีชาผามานตามความตองการ03046/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 42,900.-บาท  42,900.-บาท ของผูใช 12/1/2561

300 จางเหมาบริการ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธพิมพ  มานะโรจน นางสาวณัฐธพิมพ  มานะโรจน ตามความตองการ02920/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 8,800.-บาท  8,800.-บาท ของผูใช 11/1/2561

301 จางเหมาบริการ 93,197.00 93,197.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัคคีปราการ จํากัด บริษัท อัคคีปราการ จํากัด ตามความตองการ03429/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 93,197.-บาท  93,197.-บาท ของผูใช 25/1/2561

302 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03596/2561

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

303 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03595/2561

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

304 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03597/2561

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

305 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03598/2561

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

306 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03599/2561

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

307 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03600/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

308 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03601/2561

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

309 จางซอมครุภัณฑ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ บริษัท ไบโอแอคทีฟ ตามความตองการ03602/2561

จํานวน 1 รายการ อินเตอร จํากัด อินเตอร จํากัด ของผูใช 30/1/2561

ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท  1,500.-บาท

310 จางซอมครุภัณฑ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด บริษัท ฟาร ทริลเลียน จํากัด ตามความตองการ03650/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท ของผูใช 30/1/2561

311 จางซอมครุภัณฑ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัดตามความตองการ03667/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 6,500.-บาท  6,500.-บาท ของผูใช 30/1/2561

312 จางซอมครุภัณฑ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัดตามความตองการ03659/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 17,000.-บาท  17,000.-บาท ของผูใช 30/1/2561

313 จางซอมครุภัณฑ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัดตามความตองการ03660/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 14,000.-บาท  14,000.-บาท ของผูใช 30/1/2561

314 จางซอมครุภัณฑ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัดตามความตองการ03661/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 6,500.-บาท  6,500.-บาท ของผูใช 30/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

315 จางซอมครุภัณฑ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัดตามความตองการ03662/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 7,500.-บาท  7,500.-บาท ของผูใช 30/1/2561

316 จางซอมครุภัณฑ 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัดตามความตองการ03671/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 20,500.-บาท  20,500.-บาท ของผูใช 30/1/2561

317 จางซอมครุภัณฑ 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัดตามความตองการ03670/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 20,500.-บาท  20,500.-บาท ของผูใช 30/1/2561
318 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,741.- 6,741.- ตกลงราคา  หจก. นฤเดช ซัพพลาย บริษัท หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02796/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  6,741.-บาท   6,741.-บาท ของผูใช 8/1/2561

319 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,625.- 10,625.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02787/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ ๑๐,๖๒๕.๑๐ ๑๐,๖๒๕.๑๐บาท ของผูใช 8/1/2561

320 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,420.- 3,420.- ตกลงราคา ราน เพิมพูนการคา ราน เพิมพูนการคา ตามความตองการ 02820/2561

จํานวน ๒ รายการ ราคาทีเสนอ  ๓,๔๒๐.-บาท 3,420.-บาท ของผูใช 8/1/2561

321 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๔๕,๒๑๘.- ๔๕,๒๑๘.- ตกลงราคา ราน ดับบลิว เค. กรุป ราน ดับบลิว เค. กรุป ตามความตองการ 02405/2561

จํานวน ๗ รายการ ราคาทีเสนอ  ๔๕,๒๑๘.๒๐-บาท ๔๕,๒๑๘.๒๐.-บาท ของผูใช 21/12/2560

322 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๖๐,๕๘๑.- ๖๐,๕๘๑.- ตกลงราคา ราน ดับบลิว เค. กรุป ราน ดับบลิว เค. กรุป ตามความตองการ 02611/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  60,581.26บาท 60,581.26 บาท ของผูใช 27/12/2560

323 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๑,712.- 11,712- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02951/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  11,712.22บาท 11,712.22บาท ของผูใช 29/12/2560

324 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 17,296.- 17,296.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02647/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  ๑๗,๒๙๖.๕๕บาท ๑๗,๒๙๖.๕๕บาท ของผูใช 29/12/2560

325 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,939.- 9,939.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๒๕๙๙/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  ๙,๙๓๙.๒๓บาท 9,939.23บาท ของผูใช 27/12/2560

326 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 15,049.- 15,049.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02436/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  15,049.55-บาท 15,049.55 ของผูใช 21/12/2560

327 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 19,378.- 19,378.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 02437/2561

จํานวน ๔ รายการ ราคาทีเสนอ  19,378.44บาท 19,378.44บาท ของผูใช 2/12/2560

328 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 22,149.- 22,149.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 02719/2561

จํานวน ๒ รายการ ราคาทีเสนอ  22,149.-บาท 22,149.00 ของผูใช 4/1/2561

329 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,913.- 8,913.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02746/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  8,913.10.-บาท 8,913.10 บาท ของผูใช 4/1/2561

330 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๒๘,376.- 28,376.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02758/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ ๒๘,๓๗๖.40บาท 28,376.40บาท ของผูใช 5/1/2561

331 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,768.- 7,768.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02739/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  7,768.20.-บาท 7,768.20 บาท ของผูใช 4/1/2561

332 ฝาครอบกันนํามอเตอรพั 963.- 963.- ตกลงราคา บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 03008/2561

จํานวน ๑๐ อัน ราคาทีเสนอ  963..-บาท 963.-บาท ของผูใช 12/1/2561

333 แบตเตอรีสวานไรสาย 2,033.- 2,033.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02928/2561

จํานวน ๑ กอน ราคาทีเสนอ  2,033.-บาท 2,033.-บาท ของผูใช 11/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

334 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 82,326.- 82,326.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03084/2561

จํานวน ๕ รายการ ราคาทีเสนอ  ๘๒,326.-บาท 82,326.-บาท ของผูใช 17/1/2561

335 แบตเตอรีสวานไรสาย 2,033.- 2,033.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 03018/2561

จํานวน ๑ กอน ราคาทีเสนอ  2,033.- บาท 2,033.-บาท ของผูใช 12/1/2561

336 ถานไรสาย AAA 1.2V 1,746.- 1,746.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03014/2561

จํานวน ๑๒ กอน ราคาทีเสนอ  1,746.24บาท 1,764.24บาท ของผูใช 12/1/2561

337 เคเบิลไท 15" สีดํา 2,011.- 2,011.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 02888/2561

จํานวน ๔๐๐ เสน ราคาทีเสนอ  ๒,๐๑๑.๖๐บาท 2,011.60บาท ของผูใช 10/1/2561

338 ลูกลอยไฟฟา 7,800.- 7,800.- ตกลงราคา รานเพิมพูนการคา ราน เพิมพูนการคา ตามความตองการ 03016/2561

จํานวน ๒ ชุด ราคาทีเสนอ  7,800.--บาท 7,800.บาท ของผูใช 12/1/2561

339 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,665.- 4,665.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 02863/2561

จํานวน ๕ รายการ ราคาทีเสนอ  4,665.--บาท 4,665.-บาท ของผูใช 1/1/2561

340 ถาน LR๔๔ 428.- 428.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 02905/2561

จํานวน ๒๐ กอน ราคาทีเสนอ  428.--บาท 428.- ของผูใช 10/1/2561

341 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,903.- 10,903.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02778/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  ๑๐,903.30บาท 10,903.30บาท ของผูใช 5/1/2561

342 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 15,739.- 15,739.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02902/2561

จํานวน ๑๒ รายการ  ราคาทีเสนอ 15,739.70บาท   15,739.70บาท ของผูใช 10/10/2561

343 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 16,488.- 16,488.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02856/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ  16,488.70บาท 16,488.70บาท ของผูใช 10/1/2561

344 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,758.- 9,758.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 02968/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ 9,758.40บาท 9,758.40บาท ของผูใช 11/11/2561

345 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 9,704.- 9,704.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 03180/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ 9,704.90บาท 9,704.90 บาท ของผูใช 18/1/2561

346 เคเบิลไทรขนาด ๒.๐๓ฯ 1,337.- 1,337.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03197/2561

จํานวน ๕,000 เสน  ราคาทีเสนอ 1,337.50บาท 1,337.50บาท ของผูใช 18/1/2561

347 ถานโทรศัพท AAA1.2V 1,746.- 1,746.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03178/2561

จํานวน ๑๒ กอน ราคาทีเสนอ 1,746.24บาท 1,746.24 บาท ของผูใช 18/1/2561

348 นํามันกาด 1,177.- 1,177.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03177/2561

จํานวน 1 ปบ  ราคาทีเสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผูใช 18/1/2561

349 วัสดุงานบานงานครัว 14,873.- 14,873.- ตกลงราคา บ. พี.เอส. กรุป.(ประเทศไทย) บ.พี. เอส. กรุป (ประเทศไทย) ตามความตองการ 03073/2561

จํานวน ๒ รายการ ราคาทีเสนอ 14,873.-บาท 14,873.-บาท ของผูใช 17/1/2561

350 วัสดุงานบานงานครัว 52,597.- 52,597.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 02921/2561

จํานวน ๕ รายการ  ราคาทีเสนอ 52,597.60บาท 52,597.60บาท ของผูใช 11/1/2561

351 วัสดุงานบานงานครัว 25,886.- 25,886.- ตกลงราคา ราน รุงเรืองทวีกิจ ราน รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ 02886/2561

จํานวน ๔ รายการ ราคาทีเสนอ 25,886.72บาท 25,886.72บาท ของผูใช 10/1/2561

352 สเปรยปรับอากาศ BACT 40,000.- 40,000.- ตกลงราคา บ.อ.ีเอ็ม ซี อิมเมกซ จํากัด บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ จํากัด ตามความตองการ 02970/2561

จํานวน  ๔๐๐ กระปอง  ราคาทีเสนอ 40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผูใช 11/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

353 วัสดุงานบานงานครัว 95,979.- 95,979.- ตกลงราคา บ.พัสภัณฑ แมนูแฟคเทอริ่งจํากัด บ.พัสภัณฑ แมนูแฟคเทอริ่งจํากัด ตามความตองการ 02417/2561

จํานวน ๓ รายการ ราคาทีเสนอ 95,979.-บาท 95,979.-บาท ของผูใช 21/12/2561

354 วัสดุงานบานงานครัว 7,789.- 7,789.- ตกลงราคา ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 03198/2561

จํานวน ๒ รายการ  ราคาทีเสนอ 7,789.60บาท 7,789.60 บาท ของผูใช 18/1/2561

355 เสนลวดซิวปากถุงขนาด  1,570.- 1,570.- ตกลงราคา หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 02588/2561

จํานวน ๒๔ อัน ราคาทีเสนอ 1,570.80บาท 1,570.80บาท ของผูใช 27/12/2560

356 เกลือปน 2,140.- 2,140.- ตกลงราคา ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 03087/2561

จํานวน ๒๕๐ กก.  ราคาทีเสนอ 2,140-.บาท 2,140.- บาท ของผูใช 17/1/2561

357 ถุงพลาสติกใสขยะสีดํา๑ 56,175.- 56,175.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ 02874/2561

จํานวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาทีเสนอ 56,175.-บาท 56,175.-บาท ของผูใช 10/1/2561

358 ถุงอาหารเหลว/อาหารเส 21,000.- 21,000.- ตกลงราคา ราน เจ. เอส ซัพพลาย ราน เจ เอส. ซัพพลาย ตามความตองการ 02730/2561

จํานวน ๓๐,๐๐๐ ใบ  ราคาทีเสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผูใช 4/1/2561

359 ปนยิงแกส 1,123.- 1,123.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 02924/2561

จํานวน ๓๐ อัน ราคาทีเสนอ 1,123.50บาท 1,123.50 บาท ของผูใช 11/1/2561

360 ถุงพลาสติกใสขยะสีดํา๑ 56,175.- 56,175.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ 02386/2561

จํานวน ๑,๕๐๐ กก.  ราคาทีเสนอ 56,175.-บาท 56,175.-บาท ของผูใช 21/12/2560

361 ถุงพลาสติกใสขยะสีแดง๑ 81,855.- 81,855.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ 00761/2561

จํานวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาทีเสนอ 81,855.-บาท 81,855.-บาท ของผูใช 3/11/2560

362 ถุงพลาสติกใสขยะสีดํา๓๖ 56,175.- 56,175.- ตกลงราคา บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ 02153/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน ๑,๕๐๐ กก.  ราคาทีเสนอ 56,175.-บาท 56,175.-บาท ของผูใช 15/12/2560

363 ผายาง ๒ หนา ๕๔x๔๐ ๑,990.- 1,990.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 02612/2561

จํานวน ๒ มวน ราคาทีเสนอ 1,990.20บาท 1,990.20บาท ของผูใช 27/12/2560

364 วัสดุงานบานงานครัว 32,650.- 32,650.- ตกลงราคา ราน รุงเรืองทวีกิจ ราน รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ 02808/2561

จํานวน ๓ รายการ  ราคาทีเสนอ 32,650.80บาท 32,650.80บาท ของผูใช 8/1/2561

365 หมอนหมุนฟองนําหุมผา 29,625.- 29,625.- ตกลงราคา บ.ทีนอนพญาไท (1407)จํากัด บ.ที่นอนพญาไท (1407) จํากัด ตามความตองการ 02159/2561

จํานวน ๑๐๐ ใบ ราคาทีเสนอ 29,425.- 29,425.-บาท ของผูใช 15/12/2560

366 ชุด ADMISSON KIT 98,440.- 98,440.- ตกลงราคา บ.รวมเชาว จํากัด บ.รวมเชาว จํากัด ตามความตองการ 02306/2561

จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด  ราคาทีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผูใช 19/12/2560

367 วัสดุงานบานงานครัว 16,882.- 16,882.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 02152/2561

จํานวน ๔ รายการ ราคาทีเสนอ 16,882.-บาท 16,882-.บาท ของผูใช 15/12/2560

368 วัสดุงานบานงานครัว 25,657.- 25,657.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 02573/2561

จํานวน ๗ รายการ  ราคาทีเสนอ 25,657.-บาท 25,657.- บาท ของผูใช 27/12/2561

369 เกลือปน 428.- 428.- ตกลงราคา ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 02311/2561

จํานวน ๕๐ กก. ราคาทีเสนอ 428.-บาท 428.-บาท ของผูใช 19/12/2560

370 ถวยนําดืมกระดาษปลาย 10,978.- 10,978.- ตกลงราคา บ.เอ็น พ.ี เค. มาสเตอรแพลน บ.เอ็น พ.ี เค. มาสเตอรแพลน ตามความตองการ 02277/2561

จํานวน ๕๔,๐๐๐ ใบ  ราคาทีเสนอ 10,978.20บาท 10,978.20บาท ของผูใช 19/12/2560

371 ถุงมืแพลาสติก ใชครังเดีย 12,000.- 12,000.- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความตองการ 02276/2561

จํานวน ๑๐,๐๐๐ คู ราคาทีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผูใช 19/12/2560



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

372 วัสดุงานบานงานครัว 14,811.- 14,811.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 02390/2561

จํานวน ๓ รายการ  ราคาทีเสนอ 14,811.48บาท 14,811.48 บาท ของผูใช 21/12/2560

373 วัสดุงานบานงานครัว 43,635.- 43,635.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 02278/2561

จํานวน ๔ รายการ ราคาทีเสนอ 43,635.60บาท 43,635.60บาท ของผูใช 19/12/2560

374 ผงซักฟอกโปร ๔๕๐ กรัม 12,171.- 12,171.- ตกลงราคา บ.สหพัฒนพิบูล จํากัด บ.สหพัฒนพิบูล จํากัด ตามความตองการ 02509/2561

จํานวน ๒๕ หีบ  ราคาทีเสนอ 12,171.25บาท 12,171.25บาท ของผูใช 27/12/2560

375 วัสดุงานบานงานครัว 27,101.- 27,101.- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความตองการ 02572/2561

จํานวน ๒ รายการ ราคาทีเสนอ 27,101.40บาท 27,101.40บาท ของผูใช 27/12/2560

376 ถวยนําดืมกระดาษปลาย 10,978.- 10,978.- ตกลงราคา บ.เอ็น พ.ี เค. มาสเตอรแพลน บ.เอ็น พ.ี เค. มาสเตอรแพลน ตามความตองการ 02878/2561

จํานวน ๕๔,๐๐๐ ใบ  ราคาทีเสนอ 10,978.-บาท 10,978.-บาท ของผูใช 10/1/2561

377 เสือพลาสติกกันเปอน 80,000.- 80,000.- ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความตองการ 02218/2561

จํานวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ราคาทีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผูใช 18/12/2560

378 ราวตากผาสแตนเลส 1,701.- 1,701.- ตกลงราคา ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 02871/2561

จํานวน ๑ ชุด  ราคาทีเสนอ 1,701.30บาท 1,701.30บาท ของผูใช 10/1/2561

379 วัสดุงานบานงานครัว 11,256.- 11,256.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 03127/2561

จํานวน ๓ รายการ ราคาทีเสนอ 11,256.40บาท 11,256.40บาท ของผูใช 17/1/2561

380 ถังขยะพลาสติกแบบเทา 4,237.- 4,237.- ตกลงราคา ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 02931/2561

จํานวน ๖ ใบ  ราคาทีเสนอ 4,237.20บาท 4,237.20บาท ของผูใช 11/1/2561

381 วัสดุงานบานงานครัว 12,245.- 12,245.- ตกลงราคา ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ 03129/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน ๔ รายการ ราคาทีเสนอ 12,245.88บาท 12,245.88 บาท ของผูใช 17/1/2561

382 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,238.- 18,238.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 0324/2561

จํานวน ๑๒ รายการ  ราคาทีเสนอ 18,238.15บาท 18,238.15บาท ของผูใช 19/1/2561

383 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,329.- 18,329.- ตกลงราคา หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 03095/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาทีเสนอ 18,329.10บาท 18,329.10บาท ของผูใช 17/1/2561

384 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซี ซี เฮลท แคร จํากัดตามความตองการ02811/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561

385 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซี ซี เฮลท แคร จํากัดตามความตองการ02818/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ  74,000.-บาท  74,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561

386 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซี ซี เฮลท แคร จํากัดตามความตองการ02809/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561
387 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด ตามความตองการ02816/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 7,000.-บาท   7,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561
388 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด ตามความตองการ02817/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ 2,500.-บาท   2,500.-บาท ของผูใช 8/1/2561
389 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 73,515.00 73,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ02861/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ  73,515.-บาท   73,515.-บาท ของผูใช 9/1/2561
390 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ02814/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ  42,000.-บาท  42,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561
391 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ02815/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  8,800.-บาท  8,800.-บาท ของผูใช 8/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

392 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ02842/2561
จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ  25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผูใช 9/1/2561

393 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิง จํากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิง จํากัดตามความตองการ02846/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ  37,450.-บาท   37,450.-บาท ของผูใช 9/1/2561

394 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิง จํากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิง จํากัดตามความตองการ02851/2561
จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ  33,170.-บาท   33,170.-บาท ของผูใช 9/1/2561

395 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด บริษัท ออโธพีเซีย จํากัด ตามความตองการ02859/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ  46,000.-บาท   46,000.-บาท ของผูใช 9/1/2561

396 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จํากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ปทท.) จํากัดตามความตองการ02981/2561
จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  13,600.-บาท   13,600.-บาท ของผูใช 11/1/2561

397 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 95,300.00 95,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซเทินไดนะมิค จํากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จํากัดตามความตองการ02954/2561
จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  95,300.-บาท   95,300.-บาท ของผูใช 11/1/2561

398 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 79,600.00 79,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปยะแอนดแอสโซซิเอทส หจก.ปยะแอนดแอสโซซิเอทสตามความตองการ02904/2561
จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  79,600.-บาท   79,600.-บาท ของผูใช 10/1/2561

399 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 79,090.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปยะแอนดแอสโซซิเอทส หจก.ปยะแอนดแอสโซซิเอทสตามความตองการ02977/2561
จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  79090.-บาท   79,090.-บาท ของผูใช #########

400 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 99,784.00 99,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซเทินไดนะมิค จํากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จํากัดตามความตองการ02985/2561
จํานวน 8 รายการ ราคาทีเสนอ  99,784.-บาท   99,784.-บาท ของผูใช 11/1/2561

401 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด ตามความตองการ02889/2561
จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ  6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผูใช 10/1/2561

402 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด ตามความตองการ02891/2561
จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ  4,500.-บาท   4,500.-บาท ของผูใช 10/1/2561

403 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ02890/2561
จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  99,990.-บาท   99,990.-บาท ของผูใช 10/1/2561

404 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 29,880.00 29,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ02896/2561
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จํานวน 7 รายการ ราคาทีเสนอ  29,880.-บาท   29,880.-บาท ของผูใช 10/1/2561
405 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 36,320.00 36,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ02979/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ  36,320.-บาท 36,320 ของผูใช 11/1/2561
406 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 55,600.00 55,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซเทินไดนะมิค จํากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จํากัดตามความตองการ03031/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ  55,600.-บาท  55,600.-บาท ของผูใช 15/1/2561
407 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 72,233.00 72,233.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิง จํากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิง จํากัดตามความตองการ02983/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาทีเสนอ 72,233.-บาท  72,233.-บาท ของผูใช 11/1/2561
408 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด ตามความตองการ02972/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ  22,400.-บาท   22,400.-บาท ของผูใช 11/1/2561
409 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 36,498.00 36,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ02973/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  36,498.-บาท   36,498.-บาท ของผูใช 11/1/2561
410 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 53,600.00 53,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ02973/256

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ  53,600.-บาท   53,600.-บาท ของผูใช 11/1/2561
411 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 36,060.00 36,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03026/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาทีเสนอ  36,060.-บาท  36,060.-บาท ของผูใช 15/1/2561
412 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 26,580.00 26,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03075/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ  26,580.-บาท   26,580.-บาท ของผูใช 17/1/2561
413 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ03066/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ  2,461.-บาท  2,461.-บาท ของผูใช 17/1/2561
414 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ03079/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ  5,671.-บาท  5,671.-บาท ของผูใช 17/1/2561
415 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ03226/2561

จํานวน 4 รายการ 60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561
416 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03068/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ  4,300.-บาท   4,300.-บาท ของผูใช 17/1/2561
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417 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03223/2561
จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ  20,000.-บาท   20,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561

418 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 31,900.00 31,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03239/2561
จํานวน 7 รายการ ราคาทีเสนอ  31,900.-บาท  31,900.-บาท ของผูใช 19/1/2561

419 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03241/2561
จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  30,600.-บาท  30,600.-บาท ของผูใช 19/1/2561

420 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 80,651.00 80,651.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ03244/2561
จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ 80,651.-บาท  80,651.-บาท ของผูใช 19/1/2561

421 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03309/2561
จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ  32,000.-บาท   32,000.-บาท ของผูใช 22/1/2561

422 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ03313/2561
จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ  48,000.-บาท   48,000.-บาท ของผูใช 22/1/2561

423 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03301/2561
จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ  8,800.-บาท   8,800.-บาท ของผูใช 22/1/2561

424 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัดตามความตองการ03302/2561
จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ  5,671.-บาท  5,671.-บาท ของผูใช 22/1/2561

425 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03305/2561
จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผูใช 22/1/2561

426 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03401/2561
จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผูใช 24/1/2561

427 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 33,010.00 33,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03405/2561
จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  33,010.-บาท  33,010.-บาท ของผูใช 24/1/2561

428 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 30,280.00 30,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03402/2561
จํานวน 7 รายการ 30,280.-บาท   30,280.-บาท ของผูใช 24/1/2561

429 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 29,850.00 29,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03402/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 7 รายการ 29,850.-บาท   29,850.-บาท ของผูใช 24/1/2561
430 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 31,260.00 31,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัดตามความตองการ03495/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ  31,260.-บาท  31,260.-บาท ของผูใช 26/1/2561
431 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรเมดิคอล จํากัด บริษัท อินเตอรเมดิคอล จํากัดตามความตองการ02839/2561

จํานวน 10 รายการ 180,000.-บาท   180,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561
432 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 112,000.00 112,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรเมดิคอล จํากัด บริษัท อินเตอรเมดิคอล จํากัดตามความตองการ03116/2561

จํานวน 7 รายการ 112,000.-บาท   112,000.-บาท ของผูใช 17/1/2561
433 วัสดุของใชการแพทย 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จก. ตามความตองการ 02729/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,880.-บาท 98,880.-บาท ของผูใช  4/01/2561
434 ถุงมือยางไนไตร 59,385.00 59,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จก. บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จก. ตามความตองการ 02724/2561

จํานวน 150 กลอง ราคาที่เสนอ 59,385.-บาท 59,385.-บาท ของผูใช  4/01/2561
435 แผนปดแผล 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02722/2561

จํานวน 20 กลอง ราคาที่เสนอ 87,740.-บาท 87,740.-บาท ของผูใช  4/01/2561

436
 

MELGISORB AG 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02720/2561

จํานวน 20 กลอง ราคาที่เสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผูใช  4/01/2561

437 วัสดุของใชการแพทย 29,532.00 29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02715/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 29,532.-บาท 29,532.-บาท ของผูใช  4/01/2561

438

1657R TEGADERM 

CHG, 8.5 CM 11.5 

CM 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02716/2561

จํานวน 14 กลอง ราคาที่เสนอ 71,904.-บาท 71,904.-บาท ของผูใช  4/01/2561

439 SYRINGE 20 CC. DISP 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02727/2561

จํานวน 600 กลอง ราคาที่เสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผูใช  4/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

440 วัสดุของใชการแพทย 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02725/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผูใช  4/01/2561

441 วัสดุของใชการแพทย 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02923/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผูใช  11/01/2561

442 MASK FT 3 G 3 ชั้น 98,900.00 98,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จก. บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จก. ตามความตองการ 02933/2561

จํานวน 2,300 กลอง ราคาที่เสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผูใช  11/01/2561

443
  

1"x5yd. 7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02925/2561

จํานวน 10 กลอง ราคาที่เสนอ 7,169.-บาท 7,169.-บาท ของผูใช  11/01/2561

444 วัสดุของใชการแพทย 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02926/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผูใช  11/01/2561

445
   

Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 02932/2561

จํานวน 47 แพ็ค ราคาที่เสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 ของผูใช  11/01/2561

446
ORANGE-SOL 

450ML/BT 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03074/2561

จํานวน 20 ขวด ราคาที่เสนอ 23,540.-บาท 23,540.-บาท ของผูใช  17/01/2561

447
  

RAPID 5 STEAM 94,913.28 94,913.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03081/2561

จํานวน 16 กลอง ราคาที่เสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผูใช  17/01/2561

448 SYRINGE 50 CC. DISP 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03078/2561

จํานวน 10,000 อัน ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช  17/01/2561

449 วัสดุของใชการแพทย 96,214.40 96,214.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03082/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผูใช  17/01/2561

450

7"Smallbore Ext 

Set w/MicroClave 

Clamp Luer Slip 

ผูใหญ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความตองการ 03137/2561

จํานวน 2,000 ชิ้น ราคาที่เสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผูใช  17/01/2561

451
 

(NURSE CAP 19") 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. ตามความตองการ  03141/2561

จํานวน 10,000 ใบ ราคาที่เสนอ 16,000.-บาท 16,000.-บาท ของผูใช  17/01/2561

452
 

(หมวกจีบ) 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. ตามความตองการ  03140/2561

จํานวน 40,000 ชิ้น ราคาที่เสนอ 24,800.-บาท 24,800.-บาท ของผูใช  17/01/2561

453
ถุงมือตรวจโรค ไมมี

แปง # M (ซาโตรี่) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จํากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จํากัด ตามความตองการ  03139/2561

จํานวน 200 กลอง ราคาที่เสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผูใช  17/01/2561

454 URGOSTART 10 x 10 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  03135/2561

จํานวน 30 กลอง ราคาที่เสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผูใช  17/01/2561

455

ETHILON 3/0 

26MM 3/8C RCT 

W3328 20,961.30 20,961.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จก. บริษัท จอหนสัน แอนด จอหนสัน (ไทย) จก. ตามความตองการ  03134/2561

จํานวน 30 โหล ราคาที่เสนอ 20,961.30 บาท 20,961.30 บาท ของผูใช  17/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

456 วัสดุของใชการแพทย 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03132/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,996.40 บาท 20,961.30 บาท ของผูใช  17/01/2561

457 สําลีรองเฝอก 6 นิ้ว 71,048.00 71,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03251/2561

จํานวน 200แพ็ค ราคาที่เสนอ 71,048.-บาท 71,048.-บาท ของผูใช  19/01/2561

458 วัสดุของใชการแพทย 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03253/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช  19/01/2561

459
   

37 Fr 70,491.60 70,491.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03249/2561

จํานวน 30 ชุด ราคาที่เสนอ 70,491.60 บาท 70,491.60 บาท ของผูใช  19/01/2561

460
 

21 LPV 213 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. ตามความตองการ  03256/2561

จํานวน 8 กลอง ราคาที่เสนอ 2,354.-บาท 2,354.-บาท ของผูใช  19/01/2561

461
  

NO. 16 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03252/2561

จํานวน 230 แพ็ค ราคาที่เสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผูใช  19/01/2561

462
EXTENSION TUBE 

12'' NN-ET NIPRO 23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. ตามความตองการ  03254/2561

จํานวน 80 กลอง ราคาที่เสนอ 23,968.-บาท 23,968.-บาท ของผูใช  23/01/2561

463
ถุงมือยางไนไตร 

[Nitrile] NO. L 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จก. ตามความตองการ  03247/2561

จํานวน 100 กลอง ราคาที่เสนอ 39,590.-บาท 39,590.-บาท ของผูใช  19/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

464
ถุงมือชนิดไมมีแปง

เบอร S  (ศรีตรังโกลฟ) 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิกา จํากัด บริษัท เมดดิกา จํากัด ตามความตองการ  03372/2561

จํานวน 500 กลอง ราคาที่เสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผูใช  23/01/2561

465

แถบตรวจปสสาวะ

ชนิด 2 แถบ CYBOW

 2GP 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. ตามความตองการ  03365/2561

จํานวน 30 กลอง ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท 3,600.-บาท ของผูใช  23/01/2561

466

Button Hole 

Needle (BH 7016) 

SR 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นําสินเทรดดิ้ง จก. บริษัท นําสินเทรดดิ้ง จก. ตามความตองการ  03373/2561

จํานวน 1,000 Set ราคาที่เสนอ 14,000.-บาท 14,000.-บาท ของผูใช  23/01/2561

467
เสื้อกาวนพลาสติก 

CPE lsolation gown 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความตองการ  03378/2561

จํานวน 7,000 ชุด ราคาที่เสนอ 70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผูใช  23/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

468

กระบอกฉีดยาอินซูลิน

 ชนิดดิสพอสเซเบิ้ล 

ขนาด 0.5 มล.พรอม

เข็ม 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  03376/2561

จํานวน 200 กลอง ราคาที่เสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผูใช  23/01/2561

469
AV FISTULA FR.16 

(HTC) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัม อมรวิทย เมดิคอล จก. บริษัม อมรวิทย เมดิคอล จก. ตามความตองการ  03374/2561

จํานวน 1,000 Set ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผูใช  23/01/2561

470 MASK FT 3 G 3 ชั้น 98,900.00 98,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จก. บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด ซัพพลาย จก. ตามความตองการ  03368/2561

จํานวน 2,300 กลอง ราคาที่เสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผูใช  23/01/2561

471
Steri Gage Steam 

Integrator (1243A) 98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03370/2561

จํานวน 47 แพ็ค ราคาที่เสนอ 98,065.50 บาท 98,065.50 บาท ของผูใช  23/01/2561

472

41382 ATTEST 

RAPID 5 STEAM 

TEST 94,913.28 94,913.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03369/2561

จํานวน 16 กลอง ราคาที่เสนอ 94,913.28 บาท 94,913.28 บาท ของผูใช  23/01/2561

473
  

TRANSPORE 3M 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03377/2561

จํานวน 350 กลอง ราคาที่เสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผูใช  23/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

474
หมวกผาตัดสีขาว

(แบบจีบ) 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. ตามความตองการ  03366/2561

จํานวน 5,000 ชิ้น ราคาที่เสนอ 3,100.-บาท 3,100.-บาท ของผูใช  23/01/2561

475
ชุดคลุมผาตัดชนิดใช

ครั้งเดียวทิ้ง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จก. ตามความตองการ  03367/2561

จํานวน 600 ชิ้น ราคาที่เสนอ 32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผูใช  23/01/2561

476
เข็ม SPINAL 19จีx3 

1/2" DISP. 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03389/2561

จํานวน 100 ชิ้น ราคาที่เสนอ 3,638.-บาท 3,638.-บาท ของผูใช  24/01/2561

477

เข็ม SPINAL 20จี x 

3-1/2"  DISP. (เข็ม

เจาะไขสันหลัง) 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03387/2561

จํานวน 100 ชิ้น ราคาที่เสนอ 3,638.-บาท 3,638.-บาท ของผูใช  24/01/2561

478 วัสดุของใชการแพทย 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03383/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผูใช  24/01/2561

479 วัสดุของใชการแพทย 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03385/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผูใช  24/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

480
ลอยโคพลาสต 1693 

(พลาสเตอรผา) 2 นิ้ว 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03448/2561

จํานวน 40 กระบอก ราคาที่เสนอ 12,840.-บาท 12,840.-บาท ของผูใช  25/01/2561

481
 

ขนาด 2.5 cm X 5m 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03448/2561

จํานวน 5 กลอง ราคาที่เสนอ 13,910.-บาท 13,910.-บาท ของผูใช  25/01/2561

482
   

7 cm. x 8.5 cm. 26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03445/2561

จํานวน 5 กลอง ราคาที่เสนอ 26,215.-บาท 26,215.-บาท ของผูใช  25/01/2561

483 BOWIE-DICK PLUS TEST 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03443/2561

จํานวน 300 แพ็ค ราคาที่เสนอ 97,905.-บาท 97,905.-บาท ของผูใช  25/01/2561

484 วัสดุของใชการแพทย 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03437/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผูใช  25/01/2561

485 วัสดุของใชการแพทย 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ  03517/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผูใช  26/01/2561

486 วัสดุของใชการแพทย 96,214.40 96,214.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03519/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผูใช  26/01/2561

487 SYRINGE 10 CC. DISP 99,670.00 99,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03518/2561

จํานวน 690 กลอง ราคาที่เสนอ 99,670.-บาท 99,670.-บาท ของผูใช  26/01/2561

488 วัสดุของใชการแพทย 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03520/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผูใช  26/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

489 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03521/2561

จํานวน 900 กลอง ราคาที่เสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผูใช  26/01/2561

490 SORB-PAD 60x90 CM. 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จก. บริษัท ไทยกอส จก. ตามความตองการ  03522/2561

จํานวน 400 ชิ้น ราคาที่เสนอ 4,800.-บาท 4,800.-บาท ของผูใช  26/01/2561

491
 

 พลาสเตอร 1" 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03524/2561

จํานวน 40 กระบอก ราคาที่เสนอ 12,840.-บาท 12,840.-บาท ของผูใช  26/01/2561

492 คารบอน 4 ชั้นคลองหู 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จก. บริษัท เคพีดี อินเตอรเนชั่นแนล จก. ตามความตองการ  03534/2561

จํานวน 200 กลอง ราคาที่เสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผูใช  29/01/2561

493  FLEX Liner 1.5 L 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) ตามความตองการ  03560/2561

จํานวน 1,500 ชิ้น ราคาที่เสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผูใช  29/01/2561

494

Q SYTE LUER 

ACCESS S ITE 50 

pc/box 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  03394/2561

จํานวน 6,600 ชิ้น ราคาที่เสนอ 197,736.-บาท 197,736.-บาท ของผูใช  24/01/2561

495 วัสดุของใชการแพทย 192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  02461/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 192,000.-บาท 192,000.-บาท ของผูใช  22/12/2560

496 วัสดุของใชการแพทย 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03674/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 385,200.-บาท 385,200.-บาท ของผูใช  31/01/2561

497
วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพสซีส เมดิคอล จก. บริษัท ไพสซีส เมดิคอล จก. ตามความตองการ  03457/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผูใช  25/01/2561

498 เครื่องกระตุกหัวใจดวย 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จก. (มหาชน) บริษัท อี ฟอร แอล เอม จก. (มหาชน) ตามความตองการ  03530/2561

จํานวน 1 Set ราคาที่เสนอ 1,700.-บาท 1,700.-บาท ของผูใช  26/01/2561

499 เครื่องชั่งน้ําหนัก แบบเข็ม 4,490.00 4,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จก. บริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จก. ตามความตองการ  03258/2561

จํานวน 5 เครื่อง ราคาที่เสนอ 4,490.-บาท 4,490.-บาท ของผูใช  19/01/2561

500 แผนตรวจการตั้งครรภ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. ตามความตองการ  03531/2561

จํานวน 100 กลอง ราคาที่เสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผูใช  26/01/2561

501
ชุดทดสอบสารเสพติด

แอมเฟตามีน 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.เมดิแคร จก. บริษัท เอ.ที.เมดิแคร จก. ตามความตองการ  03711/2561

จํานวน 25,000 ชุด ราคาที่เสนอ 200,000.-บาท 200,000.-บาท ของผูใช  1/02/2561

502 ผงหมึก TK-110SG 8,988.00      8,988.00      เฉพาะเจาะจง

   

โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

   

โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03133/2561

จํานวน 2 กลอง ราคาที่เสนอ 8,988.- บาท 8,988.- บาท ของผูใช 17/1/2018

503 วัสดุสํานักงาน 7,511.40      7,511.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 02872/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 7,511.40 บาท  7,511.40 บาท ของผูใช 10/1/2018

504 TONER HP รุน CB436A 12,850.70    12,850.70    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 02714/2561

จํานวน 5 ตลับ ราคาที่เสนอ 12,850.70 บาท  12,850.70 บาท ของผูใช 3/1/2018

505 TONER HP รุน CF280XC 99,916.60    99,916.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 02806/2561

จํานวน 29 กลอง ราคาที่เสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผูใช 8/1/2018

506 TONER HP รุน CF280XC 99,916.60    99,916.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 02844/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 29 กลอง ราคาที่เสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผูใช 10/1/2561

507 อยางดี 80 แกรม A4 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ตามความตองการ 02978/2561

จํานวน 1,200 รีม ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท  96,300.- บาท ของผูใช 11/1/2561

508 อยางดี 80 แกรม A4 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ตามความตองการ 03011/2561

จํานวน 1,200 รีม ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผูใช 12/1/2561

509 วัสดุสํานักงาน 92,691.96    92,691.96    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 02854/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 92,691.96 บาท  92,691.96 บาท ของผูใช 10/1/2561

510 TONER HP รุน Q7553A 97,455.60    97,455.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 02903/2561

จํานวน 30 กลอง ราคาที่เสนอ 97,455.60 บาท  97,455.60 บาท ของผูใช 10/1/2561

511
สติ๊กเกอรชนิดแผน 

ขนาด 8.25 x 6" A20 99,510.00    99,510.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 03059/2561

จํานวน 60,000 แผน ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท  99,510.- บาท ของผูใช 15/1/2561

512 TONER HP รุน CE505A 97,370.00    97,370.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 02860/2561

จํานวน 35 กลอง ราคาที่เสนอ 97,370.- บาท  97,370.- บาท ของผูใช 10/1/2561

513 TONER HP รุน CE505A 97,370.00    97,370.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 02953/2561

จํานวน 35 กลอง ราคาที่เสนอ 97,370.- บาท  97,370.- บาท ของผูใช 11/1/2561

514 วัสดุสํานักงาน 51,702.40    51,702.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 02876/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 51,702.40 บาท  51,702.40 บาท ของผูใช 10/1/2561

515 TONER HP รุน CF280XC 99,916.60    99,916.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 02949/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 29 กลอง ราคาที่เสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผูใช 11/1/2561

516 TONER HP รุน CF280XC 99,916.60    99,916.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 03054/2561

จํานวน 29 กลอง ราคาที่เสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผูใช 15/1/2561

517 TONER HP รุน CF280XC 99,916.60    99,916.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 03150/2561

จํานวน 29 กลอง ราคาที่เสนอ 99,916.60 บาท 99,916.60 บาท ของผูใช 17/1/2561

518 TONER HP รุน CF280XC 99,916.60    99,916.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 03259/2561

จํานวน 29 กลอง ราคาที่เสนอ 99,916.60 บาท  99,916.60 บาท ของผูใช 19/1/2018

519 วัสดุสํานักงาน 41,195.00    41,195.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ประสงค พีวีซี เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ประสงค พีวีซี เทรดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 02894/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 41,195.- บาท  41,195.- บาท ของผูใช 10/1/2561

520 ผาหมึก OKI รุน 790 15,408.00    15,408.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จํากัด บริษัท วีเจ ไอที จํากัด ตามความตองการ 03057/2561

จํานวน 60 ตลับ ราคาที่เสนอ 15,408.- บาท  15,408.- บาท ของผูใช 15/1/2561

521 วัสดุสํานักงาน 20,094.60    20,094.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03130/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 20,094.60 บาท  20,094.60 บาท ของผูใช 17/1/2561

522 วัสดุสํานักงาน 6,452.10      6,452.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จํากัด บริษัท วีเจ ไอที จํากัด ตามความตองการ 03142/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 6,452.10 บาท  6,452.10 บาท ของผูใช 17/1/2561

523 หนาอก PS20 ชนิดแข็ง 1,284.00      1,284.00      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03287/2561

จํานวน 300 อัน ราคาที่เสนอ 1,284.- บาท  1,284.- บาท ของผูใช 19/1/2561

524 วัสดุสํานักงาน 75,435.00    75,435.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03243/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 75,435.- บาท  75,435.- บาท ของผูใช 19/1/2561

525 TONER HP รุน CE278A (ดํา) 25,872.60    25,872.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03143/2561

จํานวน 10 ตลับ ราคาที่เสนอ 25,872.60 บาท 25,872.60 บาท ของผูใช 17/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

526 วัสดุสํานักงาน 64,129.38    64,129.38    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03144/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 64,129.38 บาท  64,129.38 บาท ของผูใช 17/1/2561

527 วัสดุสํานักงาน 18,564.50    18,564.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03138/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 18,564.50 บาท  18,564.50 บาท ของผูใช 17/1/2561

528 วัสดุสํานักงาน 80,453.30    80,453.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03238/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 80,453.30 บาท 80,453.30 บาท ของผูใช 19/1/2561

529 วัสดุสํานักงาน 45,105.85    45,105.85    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03231/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 45,105.85 บาท  45,105.85 บาท ของผูใช 19/1/2561

530 วัสดุสํานักงาน 87,313.07    87,313.07    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03300/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 87,313.07 บาท  87,313.07 บาท ของผูใช 22/1/2561

531 วัสดุสํานักงาน 3,156.50      3,156.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03350/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 3,156.50 บาท 3,156.50 บาท ของผูใช 23/1/2018

532 วัสดุสํานักงาน 81,528.65    81,528.65    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03319/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 81,528.65 บาท  81,528.65 บาท ของผูใช 22/1/2561

533 วัสดุสํานักงาน 95,016.00    95,016.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปรวี หางหุนสวนจํากัด ปรวี ตามความตองการ 03316/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 95,016.- บาท 95,016.- บาท ของผูใช 22/1/2561

534
   

Pentel Energel LR- 3,081.60      3,081.60      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 02951/2561

จํานวน 144 อัน ราคาที่เสนอ 3,081.60 บาท 3,081.60 บาท ของผูใช 11/1/2561

535
   

1.5" x 2" เบอร 653 176.55         176.55         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 02974/2561

จํานวน 1 โหล ราคาที่เสนอ 176.55 บาท  176.55 บาท ของผูใช 11/1/2561

536 ตรายางขนาดตางๆ 78,520.00    78,520.00    เฉพาะเจาะจง ราน วรชิตตรายาง ราน วรชิตตรายาง ตามความตองการ 03023/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 378 อัน ราคาที่เสนอ 78,520.- บาท  78,520.- บาท ของผูใช 12/1/2561

537
กระดาษไขริโซ รุน 

EZ-201 (A4) 12,519.00    12,519.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ปรวี หางหุนสวนจํากัด ปรวี ตามความตองการ 03053/2561

จํานวน 6 มวน ราคาที่เสนอ 12,519.- บาท  12,519.- บาท ของผูใช 15/1/2561

538
ใบมีดตัดกระดาษ ยี่หอ 

CARL DC-210 A4 267.50         267.50         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03128/2561

จํานวน 2 ใบ ราคาที่เสนอ 267.50 บาท 267.50 บาท ของผูใช 17/1/2561

539 วัสดุสํานักงาน 8,281.80      8,281.80      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03255/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,281.80 บาท 8,281.80 บาท ของผูใช 19/1/2561

540
แฟมเจาะ 2 หวง#

450F คละสี ตราชาง 3,466.80      3,466.80      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03291/2561

จํานวน 60 แฟม ราคาที่เสนอ 3,466.80 บาท  3,466.80 บาท ของผูใช 22/1/2561

541
สติ๊กเกอรชนิดแผน 

ขนาด 4.75 x 6" A10 85,600.00    85,600.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 03348/2561

จํานวน 100,000 แผน ราคาที่เสนอ 85,600.- บาท  85,600.- บาท ของผูใช 23/1/2561

542 ตรายางขนาดตางๆ 1,610.00      1,610.00      เฉพาะเจาะจง ราน วรชิตตรายาง ราน วรชิตตรายาง ตามความตองการ 03379/2561

จํานวน 9 อัน ราคาที่เสนอ 1,610.- บาท  1,610.- บาท ของผูใช 23/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

543

พลาสติกเคลือบบัตร 

ขนาด 60 มม. X 90 

มม. 40,660.00    40,660.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 03566/2561

จํานวน 400 กลอง ราคาที่เสนอ 40,660.- บาท  40,660.- บาท ของผูใช 29/1/2561

544 ตลับหมึกพิมพลายนิ้วมือ KS 1,284.00      1,284.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อ.ีเอ็ม.ดี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท อ.ีเอ็ม.ดี เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 03450/2561

จํานวน 1 ตลับ ราคาที่เสนอ 1,284.- บาท  1,284.- บาท ของผูใช 25/1/2561

545 โม ขนาด 10x2.5 ซม. 99,617.00    99,617.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 03564/2561

จํานวน 140 มวน ราคาที่เสนอ 99,517.- บาท  99,517.- บาท ของผูใช 29/1/2561

546

สติกเกอรกระดาษเทอร

โม ขนาด 10x2.5 ซม.

 ชนิด 1 แถว (มีไดคัท 2

 ดวง) ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00    99,617.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 03617/2561

จํานวน 140 มวน ราคาที่เสนอ 99,517.- บาท  99,517.- บาท ของผูใช 30/1/2561

547 อาหารแหง 98,193.90    98,193.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 02798/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,193.90 บาท  98,193.90 บาท ของผูใช 8/1/2561

548 อาหารแหง 24,941.70    24,941.70    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 02857/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 24,941.70 บาท  24,941.70 บาท ของผูใช 10/1/2561

549 นมผงเบลนเดอรา 2.5 กก. 98,782.40    98,782.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 02900/2561

จํานวน 160 ถุง ราคาที่เสนอ 98,782.40 บาท  98,782.40 บาท ของผูใช 10/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

550 น้ําผลไม 40% ตรามาลี 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นพรัตนเรสเตอรรอง จํากัด บริษัท นพรัตนเรสเตอรรอง จํากัด ตามความตองการ 03149/2561

จํานวน 20 หีบ ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท  7,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

551 อาหารแหง 11,820.00    11,820.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จํากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จํากัด ตามความตองการ 03318/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 11,820.- บาท  11,820.- บาท ของผูใช 22/1/2561

552 น้ําดื่มแบบถวยพลาสติก 13,200.00    13,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จํากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จํากัด ตามความตองการ 03342/2561

จํานวน 5,280 ถวย ราคาที่เสนอ 13,200.- บาท  13,200.- บาท ของผูใช 23/1/2561

553 นมผงเบลนเดอรา 2.5 กก. 98,782.40    98,782.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03449/2561

จํานวน 160 ถุง ราคาที่เสนอ 97,782.40 บาท  97,782.40 บาท ของผูใช 25/1/2561

554 นมผงเบลนเดอรา 2.5 กก. 98,782.40    98,782.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03607/2561

จํานวน 160 ถุง ราคาที่เสนอ 97,782.40 บาท  97,782.40 บาท ของผูใช 30/1/2561

555 วัสดุการเกษตร 15,236.80    15,236.80    เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 03569/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 15,236.80 บาท  15,236.80 บาท ของผูใช 29/1/2561

556 บัตรจอดรถยนต 173,875.00  173,875.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อันดามันพัฒนา หางหุนสวนจํากัด อันดามันพัฒนา ตามความตองการ 02993/2561

จํานวน 1,300 ใบ ราคาที่เสนอ 173,875.- บาท 173,875.- บาท ของผูใช 11/1/2561
557 ครุภัณฑการแพทย 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ เน็ตเวิรค คอรป จํากัด บริษัท แอดวานซ เน็ตเวิรค คอรป จํากัด ตามความตองการ 03056/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผูใช 12/1/2561

558 ครุภัณฑการแพทย 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลิน เยอรมนี อิมพอรท จํากัด บริษัท เบอรลิน เยอรมนี อิมพอรท จํากัด ตามความตองการ 03088/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 29,000.-บาท 29,000.-บาท ของผูใช 15/1/2561

559 ครุภัณฑงานบานงานครัว 13,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ครุภัณฑงานบานงานครัว บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03058/2561

จํานวน 1 รายการ จํานวน 1 รายการ 13,000.-บาท ของผูใช 12/1/2561

560 ครุภัณฑงานบานงานครัว 13,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03060/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 13,000.-บาท 13,000.-บาท ของผูใช 12/1/2561

561 ครุภัณฑการแพทย 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตามความตองการ 03062/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 22,000.-บาท 22,000.-บาท ของผูใช 12/1/2561

562 ครุภัณฑการแพทย 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลิน เยอรมนี อิมพอรท จํากัด บริษัท เบอรลิน เยอรมนี อิมพอรท จํากัด ตามความตองการ 03091/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 29,000.-บาท 29,000.-บาท ของผูใช 15/1/2561

563 ครุภัณฑสํานักงาน 29,746.00 29,746.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด จอยส เซอรวิส เซ็นเตอร หางหุนสวนจํากัด จอยส เซอรวิส เซ็นเตอร ตามความตองการ 03094/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 29,746.-บาท 29,746.-บาท ของผูใช 15/1/2561

564 ครุภัณฑงานบานงานครัว 5,992.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03117/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 5,992.-บาท 5,992.-บาท ของผูใช 15/1/2561

565 ครุภัณฑสํานักงาน 95,016.00 95,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 03100/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอได 95,016.-บาท 95,016.-บาท ของผูใช 15/1/2561

566 ครุภัณฑการแพทย 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จํากัด บริษัท บิงโกล จํากัด ตามความตองการ 03104/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 88,275.-บาท 88,275.-บาท ของผูใช 15/1/2561

567 ครุภัณฑการแพทย 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จํากัด บริษัท บิงโกล จํากัด ตามความตองการ 03136/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 69,000.-บาท 69,000.-บาท ของผูใช 16/1/2561

568 ครุภัณฑการแพทย 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จํากัด บริษัท บิงโกล จํากัด ตามความตองการ 03120/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผูใช 15/1/2561

569 ครุภัณฑการแพทย 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคโปร จํากัด บริษัท เมดิคโปร จํากัด ตามความตองการ 03121/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 53,000.-บาท 53,000.-บาท ของผูใช 15/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

570 ครุภัณฑการแพทย 35,845.00 35,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนเทค จํากัด บริษัท ซายนเทค จํากัด ตามความตองการ 03122/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 35,845.-บาท 35,845.-บาท ของผูใช 15/1/2561

571 ครุภัณฑสํานักงาน 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จํากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จํากัด ตามความตองการ 03123/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 11,600.-บาท 11,600.-บาท ของผูใช 15/1/2561

572 ครุภัณฑงานบานงานครัว 11,600.94 11,600.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03125/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 11,600.94 บาท 11,600.94 บาท ของผูใช 15/1/2561

573 ครุภัณฑงานบานงานครัว 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03146/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 2,250.-บาท 2,250.-บาท ของผูใช 16/1/2561

574 ครุภัณฑสํานักงาน 8,538.60 8,538.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 03162/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 8,535.60 บาท 8,535.60 บาท ของผูใช 16/1/2561

575 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 75,400.00 75,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จํากัด บริษัท บิงโกล จํากัด ตามความตองการ 03159/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 75,400.-บาท 75,400.-บาท ของผูใช 16/1/2561

576 ครุภัณฑงานบานงานครัว 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03176/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 2,990.-บาท 2,990.-บาท ของผูใช 16/1/2561

577 ครุภัณฑสํานักงาน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 08862/2560

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 690.-บาท 690.-บาท ของผูใช 16/1/2561

578 ครุภัณฑสํานักงาน 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 03163/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 6,634.- บาท 6,634.- บาท ของผูใช 16/1/2561

579 ครุภัณฑสํานักงาน 7,350.90 7,350.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 03166/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอได 73,50.90 บาท 73,50.90 บาท ของผูใช 16/1/2561

580 ครุภัณฑสํานักงาน 8,185.50 8,185.50 เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 08863/2560

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอได 8,185.50 บาท  8,185.50 บาท ของผูใช 16/1/2561

581 ครุภัณฑสํานักงาน 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 03170/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอได 4,601.00 บาท 4,601.00 บาท ของผูใช 16/1/2561

582 ครุภัณฑการแพทย 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จํากัด บริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จํากัด ตามความตองการ 03216/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอได 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผูใช 17/1/2561

583 วัสดุของใชการแพทย 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02775/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  59,920.-บาท 59,920.-บาท ของผูใช 5/1/2561

584 วัสดุของใชการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 02771/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผูใช 5/1/2561

585 วัสดุของใชการแพทย 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 02767/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผูใช 5/1/2561

586

VICRYL PLUS 

SUTURE 27IN 

(70CM) 3-0 VIO 

VCP316H 67,217.40 67,217.40 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02779/2561

จํานวน 45 โหช ราคาที่เสนอ 67,217.40บาท 67,217.40บาท ของผูใช 5/1/2561

587 วัสดุของใชการแพทย 99,214.68 99,214.68 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02780/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,214.68บาท 99,214.68บาท ของผูใช 5/1/2561

588 วัสดุของใชการแพทย 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 02770/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผูใช 5/1/2561

589 วัสดุของใชการแพทย 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลทแคร จํากัด บริษัท เคมเทค เฮลทแคร จํากัด ตามความตองการ 02795/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผูใช 8/1/2561

590 วัสดุของใชการแพทย 83,019.16 83,019.16 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02789/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  83,019.16.-บาท 83,019.16.-บาท ของผูใช 8/1/2561

591 Skin Marker 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 02788/2561

จํานวน 144 ชิ้น ราคาที่เสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561

592
VICRYL PLUS VIO 

90CM1 CT VCP359H 96,152.34 96,152.34 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02790/2561

จํานวน 51 โหล ราคาที่เสนอ  96,152.34บาท 96,152.34บาท ของผูใช 8/1/2561

593 Famo Pen Black 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 02791/2561

จํานวน 144 ชิ้น ราคาที่เสนอ  28,800.-บาท 28,800.-บาท ของผูใช 8/1/2561

594

High Performance 

Gown : L AAMI Level 

3/(Blue) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 02793/2561

จํานวน 1250 ชิ้น ราคาที่เสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561

595 วัสดุของใชการแพทย 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 02792/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผูใช 8/1/2561

596 วัสดุของใชการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 02794/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  99,510.00บาท 99,510.00บาท ของผูใช 8/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

597 วัสดุของใชการแพทย 79,640.10 79,640.10 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02841/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  79,640.10บาท 79,640.10บาท ของผูใช 9/1/2561

598 วัสดุของใชการแพทย 97,096.08 97,096.08 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02843/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,096.08บาท 97,096.08บาท ของผูใช 9/1/2561

599 วัสดุของใชการแพทย 95,465.40 95,465.40 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02852/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  95,465.40-บาท 95,465.40-บาท ของผูใช 9/1/2561

600
LINER CANNSTR 

SUCT 3000CC DISP 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 02893/2561

จํานวน 1000 ชิ้น ราคาที่เสนอ  97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผูใช 10/1/2561

601

VCP519H VICRYL 

PLUS SUTURE 36IN 

(90CM) 1 VIO 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02895/2561

จํานวน 45 โหล ราคาที่เสนอ  98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผูใช 10/1/2561

602
VICRYL VIO 0 45CM 

M3.5NN  (V906E) 84,851.00 84,851.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02898/2561

จํานวน 20 โหล ราคาที่เสนอ  84,851.-บาท 84,851.-บาท ของผูใช 10/1/2561

603 วัสดุของใชการแพทย 81,191.60 81,191.60 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02897/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  81,191.60บาท 81,191.60บาท ของผูใช 10/1/2561

604 วัสดุของใชการแพทย 66,768.00 66,768.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02982/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  66,768.-บาท 85,170.-บาท ของผูใช 11/1/2561

605 วัสดุของใชการแพทย 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02984/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผูใช 11/1/2561

606 วัสดุของใชการแพทย 98,875.49 98,875.49 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 02986/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  98,875.49บาท 98,875.49บาท ของผูใช 11/1/2561

607 วัสดุของใชการแพทย 95,081.27 95,081.27 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03009/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  95,081.27บาท 95,081.27บาท ของผูใช 12/1/2561

608 วัสดุของใชการแพทย 93,710.60 93,710.60 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03010/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  93,710.60-บาท 93,710.60-บาท ของผูใช 12/1/2561

609

MarFlow Ureteral 

Superstents Longlife 

26cm CH6 0.035 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จํากัด บ. ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 0377/2561

จํานวน 38 ชิ้น ราคาที่เสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผูใช 16/1/2561

610 วัสดุของใชการแพทย 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จํากัด บ. ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 0380/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผูใช 16/1/2561

611 วัสดุของใชการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จํากัด บ. ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 03191/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผูใช 17/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

612

MarFlow Ureteral 

Superstents Longlife 

26cm CH6 0.035 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จํากัด บ. ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 03210/2561

จํานวน 38 ชิ้น ราคาที่เสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผูใช 18/1/2561

613 วัสดุของใชการแพทย 98,300.09 98,300.09 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03183/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  98,300.09บาท 98,300.09บาท ของผูใช 18/1/2561

614 วัสดุของใชการแพทย 75,114.00 75,114.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03184/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 75,114.-บาท 75,114.-บาท ของผูใช 18/1/2561

615 วัสดุของใชการแพทย 98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03182/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 98,547.-บาท 98,547.-บาท ของผูใช 18/1/2561

616 Ocublue Plus 68,750.00 68,750.00 เฉพาะเจาะจง บ. อะควาสตาร จํากัด บ. อะควาสตาร จํากัด ตามความตองการ 03233/2561

จํานวน 25 กลอง ราคาที่เสนอ 68,750.- บาท 68,750.- บาท ของผูใช 19/1/2561

617 วัสดุของใชการแพทย 90,982.12 90,982.12 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03235/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 90,982.12บาท 90,982.12บาท ของผูใช 19/1/2561

618

LASER PROBE, 23 

GAUGE Bending 

lridex , 10 / bx 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอพซิลอน (ประเทศไทย) จํากัด บ. เอพซิลอน (ประเทศไทย) จํากัดตามความตองการ 03236/2561

จํานวน 1 กลอง ราคาที่เสนอ  85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผูใช 19/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

619

ETHILON BLK 13CM 

M0.3 9/0 BV130-4 

W2813 98,938.62 98,938.62 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03245/2561

จํานวน 18 โหล ราคาที่เสนอ 98,938.62บาท 98,938.62บาท ของผูใช 19/1/2561

620

SURGICEL 

HAEMOSTAT 

10x20CM. W1912 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03242/2561

จํานวน 14 กลอง ราคาที่เสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผูใช 19/1/2561

621

Mar-Flow PTFE 

coated Stainless 

Steel Guidewres 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จํากัด บ. ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 03240/2561

จํานวน 38 ชิ้น ราคาที่เสนอ 98,800.- บาท 98,800.- บาท ของผูใช 19/1/2561

622 วัสดุของใชการแพทย 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 03304/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช 22/1/2561

623

VICRYL PLUS 

SUTURE 27IN 

(70CM) 3-0 UND  

VCP936H 95,118.72 95,118.72 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03290/2561

จํานวน 48 โหล ราคาที่เสนอ  95,118.72บาท 95,118.72บาท ของผูใช 22/1/2561

624 วัสดุของใชการแพทย 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จํากัด บ. ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 03295/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,800.-บาท 99,800.-บาท ของผูใช 22/1/2561

625 วัสดุของใชการแพทย 94,138.60 94,138.60 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03297/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 94,138.60บาท 94,138.60บาท ของผูใช 22/1/2561

626
VICRYL PLUS VIO 

90CM1 CT VCP359H 96,152.34 96,152.34 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03293/2561

จํานวน 51 โหล ราคาที่เสนอ 96,152.34 บาท 96,152.34 บาท ของผูใช 22/1/2561

627 วัสดุของใชการแพทย 99,550.00 99,550.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จํากัด บ. ออมนิเมด จํากัด ตามความตองการ 03371/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 99,550.-บาท 99,550.-บาท ของผูใช 23/1/2561

628 วัสดุของใชการแพทย 97,755.20 97,755.20 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03380/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,755.20บาท 97,755.20บาท ของผูใช 23/1/2561

629 วัสดุของใชการแพทย 94,222.60 94,222.60 เฉพาะเจาะจง บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย) บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน(ไทย  ตามความตองการ 03381/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 94,222.60บาท 94,222.60บาท ของผูใช 23/1/2561

630
Universal set 

Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 03546/2561

จํานวน 117 แพ็ค ราคาที่เสนอ 99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผูใช 29/1/2561

631 Caesarean section set 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 03543/2561

จํานวน 111 แพ็ค ราคาที่เสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผูใช 29/1/2561

632

DD TUMOUR 

URETERAL STENT 7 

CH,26 CM 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพลาย บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพลาย ตามความตองการ 03549/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 22,500.- บาท 22,500.- บาท ของผูใช 29/1/2561

633
SURGICAL GOWN 

STANDARD "L" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัด ตามความตองการ 03548/2561

จํานวน 500 เซ็ต ราคาที่เสนอ 99,000.- บาท 99,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

634
TOTAL PLUS PAK 

2500 23 GA 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 03551/2561

จํานวน 10 ชิ้น ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผูใช 29/1/2561

635

1295 ATTEST RAPID 

BI FOR 

H202,30EA/BAG 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 03629/2561

จํานวน 6 ถุง ราคาที่เสนอ 41,730.- บาท 41,730.- บาท ของผูใช 30/1/2561

636 วัสดุของใชการแพทย 97,700.00 97,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จํากัด บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จํากัด ตามความตองการ 03636/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,700.- บาท 97,700.- บาท ของผูใช 30/1/2561

637

High Performance 

Gown : L AAMI Level 

3/(Blue) 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส บ. ไลฟพลัส ตามความตองการ 03713/2561

จํานวน 1250 ชิ้น ราคาที่เสนอ 99,450.- บาท 99,450.- บาท ของผูใช 31/1/2561

638
TOTAL PLUS PAK 

2500 23 GA 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 03714/2561

จํานวน 10 ชิ้น ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผูใช 31/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

639

1295 ATTEST RAPID 

BI FOR 

H202,30EA/BAG 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 03715/2561

จํานวน 14 กลอง ราคาที่เสนอ 97,370.- บาท 97,370.- บาท ของผูใช 31/1/2561

640 VMQXLVIT  MiniQuad X 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาย เซอรจิคอล จํากัด บ. อาย เซอรจิคอล จํากัด ตามความตองการ 03716/2561

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผูใช 31/1/2561

641

เลนสแกวตาเทียมแก

สายตาเอียง 

(SN6AT3-9) 38,571.00 38,571.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 02901/2561

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 38,571.- บาท 38,571.- บาท ของผูใช 10/1/2561

642
เลนสแกวตาเทียมชนิด

นิ่มพับได (SN60WF) 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 02975/2561

จํานวน 23 ตัว ราคาที่เสนอ 96,600.- บาท 96,600.- บาท ของผูใช 11/1/2561

643 วัสดุวิทยาศาสตรและการแ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจเอส วิชั่น จํากัด บ. เจเอส วิชั่น จํากัด ตามความตองการ 02999/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 26,500.- บาท 26,500.- บาท ของผูใช 11/1/2561

644
เลนสแกวตาเทียมชนิด

นิ่มพับได (SN60WF) 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 03072/2561

จํานวน 23 ตัว ราคาที่เสนอ 96,600.- บาท 96,600.- บาท ของผูใช 16/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

645
เลนสแกวตาเทียมชนิด

นิ่มพับได (SN60WF) 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัตามความตองการ 03185/2561

จํานวน 8 ตัว ราคาที่เสนอ 33,600.- บาท 33,600.- บาท ของผูใช 18/1/2561

646 วัสดุวิทยาศาสตรและการแ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อารเอ็กซ จํากัด บ. อารเอ็กซ จํากัด ตามความตองการ 03565/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 46,000.- บาท  46,000.- บาท ของผูใช 29/1/2561

647 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 197,936.30 197,936.30 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 02870/2561

จํานวน 200 ถัง ราคาที่เสนอ 197,936.30 บาท 197,936.30 บาท ของผูใช 9/1/2561

648 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 198,296.85 198,296.85 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 03206/2561

จํานวน 200 ถัง ราคาที่เสนอ 198,296.85บาท 198,296.85บาท ของผูใช 18/1/2561

649 น้ํามีนเตาใสเกรด A (600 290,826.00 290,826.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 03532/2561

จํานวน 18000 ลิตร ราคาที่เสนอ 290,826.- บาท 290,826.- บาท ของผูใช 26/1/2561
650 Sodium iodide (I-131) 88,917.00 88,917.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาตสิถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาตามความตองการ  02723/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ  88,917.-บาท ราคาทีเสนอ  88,917.-บาท ของผูใช  03/01/2561

651 Sodium iodide (I-131) 55,961.00 55,961.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาตสิถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาตามความตองการ  02738/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ  55,961.-บาท ราคาทีเสนอ  55,961.-บาท ของผูใช  03/01/2561

652 Tc-99m Cardiolite 90,319.98 90,319.98 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  02728/2561

จํานวน 11 รายการ  ราคาทีเสนอ 90,319.98บาท  ราคาทีเสนอ 90,319.98บาท ของผูใช  03/01/2561

653 Tc-99m Cardiolite 70,974.90 70,974.90 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  02732/2561

จํานวน 9 รายการ  ราคาทีเสนอ 70,974.90บาท  ราคาทีเสนอ 70,974.90บาท ของผูใช  03/01/2561

654 Tc-99m Cardiolite 58,912.47 58,912.47 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  02731/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 13 รายการ  ราคาทีเสนอ 58,912.47บาท  ราคาทีเสนอ 58,912.47บาท ของผูใช  03/01/2561

655 Tc-99m DISIDA 94,857.49 94,857.49 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  02726/2561

จํานวน 12 รายการ  ราคาทีเสนอ 94,857.49บาท  ราคาทีเสนอ 94,857.49บาท ของผูใช  03/01/2561

656 Tc-99m DISIDA 71,417.48 71,417.48 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  02737/2561

จํานวน 9 รายการ  ราคาทีเสนอ 71,417.48บาท  ราคาทีเสนอ 71,417.48บาท ของผูใช  03/01/2561

657 Tc-99m DTPA (Renal) 78,119.98 78,119.98 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  02736/2561

จํานวน 7 รายการ  ราคาทีเสนอ 78,119.98บาท  ราคาทีเสนอ 78,119.98บาท ของผูใช  03/01/2561

658 750-500 UV UNIVERSA    93,100.00 93,100.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02718/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 93,100.- บาท ราคาทีเสนอ 93,100.- บาท ของผูใช  03/01/2561

659 950-124 CC1 (PREDILU 87,007.05 87,007.05 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02721/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 87,007.05 บาท ราคาทีเสนอ 87,007.05 บาท ของผูใช  03/01/2561

660 Punch, circular, 3.5 m 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. โกสินทรเวชภัณฑ จก. บ. โกสินทรเวชภัณฑ จก. ตามความตองการ  02740/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 38,000.- บาท ราคาทีเสนอ 38,000.- บาท ของผูใช  03/01/2561

661 BIOFEATHER:SEMIAUT  55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจงบ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จกตามความตองการ  02741/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 55,640.- บาท ราคาทีเสนอ 55,640.- บาท ของผูใช  03/01/2561

662 VACUETTE URINE TUB   2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจงบ. กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จก. บ. กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จกตามความตองการ  02776/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 2,675.- บาท ราคาทีเสนอ 2,675.- บาท ของผูใช  04/01/2561

663 Ottix Shaper 41000 m 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจงบ. เอ เอส ไซน จก. บ. เอ เอส ไซน จก. ตามความตองการ 02764/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 14,552.- บาท ราคาทีเสนอ 14,552.- บาท ของผูใช  04/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

664 ชุดนํายาสําหรับเครืองยอ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02774/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 42,800.- บาท ราคาทีเสนอ 42,800.- บาท ของผูใช  04/01/2561

665 CONFIRM ESTROGEN 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02773/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 64,200.- บาท ราคาทีเสนอ 64,200.- บาท ของผูใช  04/01/2561

666 790-2208 HEMATOXY   94,614.75 94,614.75 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02766/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ 94,614.75 บาท ราคาทีเสนอ 94,614.75 บาท ของผูใช  04/01/2561

667 PATHWAY HER-2 CLO  49,498.20 49,498.20 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02769/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 49,498.20 บาท ราคาทีเสนอ 49,498.20 บาท ของผูใช  04/01/2561

668 760-500 UV UNIVERSA    98,916.15 98,916.15 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02777/2561

จํานวน  2 รายการ ราคาทีเสนอ 98,916.15 บาท ราคาทีเสนอ 98,916.15 บาท ของผูใช  04/01/2561

669 ขวดพลาสติกกลมขนาด   24,817.05 24,817.05 เฉพาะเจาะจง ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ตามความตองการ  02759/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาทีเสนอ 24,817.05 บาท ราคาทีเสนอ 24,817.05 บาท ของผูใช  04/01/2561

670 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงบ. ลินเด (ปท.) จก. (มหาชน) บ. ลินเด (ปท.) จก. (มหาชน) ตามความตองการ  02765/2560

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 3,210.- บาท ราคาทีเสนอ 3,210.- บาท ของผูใช  04/12/2560

671 สายสวนหัวใจและหลอด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงบ. เมดิคอล โซลูชันส จก. บ. เมดิคอล โซลูชันส จก. ตามความตองการ  02763/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 96,300.- บาท ราคาทีเสนอ 96,300.- บาท ของผูใช  04/01/2561

672 Tissue Cassettes 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงนาย อธิ เจริญทรัพย นาย อธิ เจริญทรัพย ตามความตองการ  02762/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 36,000.- บาท ราคาทีเสนอ 36,000.- บาท ของผูใช  04/01/2561

673 Ottix plus 5 L 10,967.50 10,967.50 เฉพาะเจาะจงบ. เอ เอส ไซน จก. บ. เอ เอส ไซน จก. ตามความตองการ  02761/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 10,967.50 บาท ราคาทีเสนอ 10,967.50 บาท ของผูใช  04/01/2561

674 PATH.1-EXTRA,450 M 31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจงบ. ซี.วี. ลาบอราตอรีส จก. บ. ซี.วี. ลาบอราตอรีส จก. ตามความตองการ  02760/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 31,565.- บาท ราคาทีเสนอ 31,565.- บาท ของผูใช  04/01/2561

675 Fine Needle Biopsy C   30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลบ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลตามความตองการ  02797/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 30,000.- บาท ราคาทีเสนอ 30,000.- บาท ของผูใช  05/01/2561

676 POWERPICC 5F DL BA   25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.  บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  02799/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 28,680.- บาท ราคาทีเสนอ 28,680.- บาท ของผูใช  05/01/2561

677 หนากากชนิดพิเศษสําหรั   35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความตองการ  02800/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 35,000.- บาท ราคาทีเสนอ 35,000.- บาท ของผูใช  05/01/2561

678 อุปกรยึดอวัยวะในการฉา 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความตองการ  02801/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 87,500.- บาท ราคาทีเสนอ 87,500.- บาท ของผูใช  05/01/2561

679 ชุดนํายา Cytology test  80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. วีนัสโลจิสติกส จก. บ. วีนัสโลจิสติกส จก. ตามความตองการ  02802/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 80,000.- บาท ราคาทีเสนอ 80,000.- บาท ของผูใช  05/01/2561

680 ไนตรัสออกไซด 20 กก. 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจงบ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความตองการ  02803/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 77,040.- บาท ราคาทีเสนอ 77,040.- บาท ของผูใช  05/01/2561

681 ClosureFast catheter   44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไพรม เมดิคอล จก. บ. ไพรม เมดิคอล จก. ตามความตองการ  02804/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 44,000.- บาท ราคาทีเสนอ 44,000.- บาท ของผูใช  05/01/2561

682 MICRO CENTRIFUGE T   3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงบ. แล็บ ลีดเดอร จก. บ. แล็บ ลีดเดอร จก. ตามความตองการ  02805/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 3,210.- บาท ราคาทีเสนอ 3,210.- บาท ของผูใช  05/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

683 ตะกรา Stainless แบบทึ    5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เมดิทอป จก. บ. เมดิทอป จก. ตามความตองการ  02807/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 5,000.- บาท ราคาทีเสนอ 5,000.- บาท ของผูใช  05/01/2561

684 Cool-tip RF Ablation      54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. ตามความตองการ  02810/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 54,000.- บาท ราคาทีเสนอ 54,000.- บาท ของผูใช  05/01/2561

685 Rocktape ขนาด 5cm x  6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจงบ. แอปเปล โฮลดิง จก. บ. แอปเปล โฮลดิง จก. ตามความตองการ  02813/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 6,840.- บาท ราคาทีเสนอ 6,840.- บาท ของผูใช  05/01/2561

686 Cool-tip RF Ablation      54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. ตามความตองการ  02879/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 54,000.- บาท ราคาทีเสนอ 54,000.- บาท ของผูใช  09/01/2561

687 Halogen Lamp 3.5v. 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ตามความตองการ  02880/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 18,000.- บาท ราคาทีเสนอ 18,000.- บาท ของผูใช  09/01/2561

688 HPX LAMP CARTRIDG   27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ตามความตองการ  02881/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 27,000.- บาท ราคาทีเสนอ 27,000.- บาท ของผูใช  09/01/2561

689 ขอบยางหูฟงแพทย ยีหอ  8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจงบ. บอสส เมด เอ็นจิเนียริง จก. บ. บอสส เมด เอ็นจิเนียริง จก. ตามความตองการ  02883/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 8,550.- บาท ราคาทีเสนอ 8,550.- บาท ของผูใช  09/01/2561

690 ปรอทเหลว 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. บอสส เมด เอ็นจิเนียริง จก. บ. บอสส เมด เอ็นจิเนียริง จก. ตามความตองการ  02885/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 36,000.- บาท ราคาทีเสนอ 36,000.- บาท ของผูใช  09/01/2561

691 Isolation (Spunbond  5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจงบ. เฮาสเซน เบอรนสไตน จก. บ. เฮาสเซน เบอรนสไตน จก. ตามความตองการ  02887/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 5,350.- บาท ราคาทีเสนอ 5,350.- บาท ของผูใช  09/01/2561

692 Long-Handled Trephi   16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจงหจก. โปรเสิรท ซัพพลาย หจก. โปรเสิรท ซัพพลาย ตามความตองการ  02939/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 16,200.- บาท ราคาทีเสนอ 16,200.- บาท ของผูใช  24/01/2561

693 Ht X-dr Screw 1.5x4m 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความตองการ  02940/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาทีเสนอ 81,000.- บาท ราคาทีเสนอ 81,000.- บาท ของผูใช  10/01/2561

694 ฝายาฉีด ขนาด 20 มม, สี 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจงหจก. บัวทองวัฒนา อุตสาหกรรมหจก. บัวทองวัฒนา อุตสาหกรรตามความตองการ  02945/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ 12,305.- บาท ราคาทีเสนอ 12,305.- บาท ของผูใช  10/01/2561

695 DCIP test 54,326.00 54,326.00 เฉพาะเจาะจงบ. พีซีที ลาบอราตอรี เซอรวิส จ บ. พีซีที ลาบอราตอรี เซอรวิส จตามความตองการ  02944/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 54,326.- บาท ราคาทีเสนอ 54,326.- บาท ของผูใช  12/01/2561

696 Beaker Low Form-Spo   6,388.97 6,388.97 เฉพาะเจาะจงบ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภบ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมตีามความตองการ  02941/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาทีเสนอ 6,388.97 บาท ราคาทีเสนอ 6,388.97 บาท ของผูใช  10/01/2561

697 BLOOD COLLECTING    7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชันแนล บ. เอ็มมีเนนซ อินเตอรเนชันแน  ตามความตองการ  02943/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 7,000.- บาท ราคาทีเสนอ 7,000.- บาท ของผูใช  12/01/2561

698 LOCK-Screw PlusDrive   91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความตองการ  02935/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 91,000.- บาท ราคาทีเสนอ 91,000.- บาท ของผูใช  10/01/2561

699 พลาสติกคลุมหลอด x-ra  12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไทย เมด-เทค จก. บ. ไทย เมด-เทค จก. ตามความตองการ  02950/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 12,000.- บาท ราคาทีเสนอ 12,000.- บาท ของผูใช  10/01/2561

700 EEG Electrode Cream   11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จก. ตามความตองการ  02956/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 11,000.- บาท ราคาทีเสนอ 11,000.- บาท ของผูใช  10/01/2561

701 สารเภสัชรังสี F-18 FDG 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลจุฬาภรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ ตามความตองการ  03048/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 35,000.- บาท ราคาทีเสนอ 35,000.- บาท ของผูใช  12/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

702 กลองทิงวัสดุติดเชือ ขนา   7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจงบ. เฮลทเมดิค จก. บ. เฮลทเมดิค จก. ตามความตองการ  03047/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 7,950.- บาท ราคาทีเสนอ 7,950.- บาท ของผูใช  12/01/2561

703 ขวดยาหมองขนาด 60 ก  67,567.50 67,567.50 เฉพาะเจาะจง ราน สิฐไชยครุภัณฑ ราน สิฐไชยครุภัณฑ ตามความตองการ  03049/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 67,567.50 บาท ราคาทีเสนอ 67,567.50 บาท ของผูใช  12/01/2561

704 หลอดอลูมิเนียมพิมพ An 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน สิฐไชยครุภัณฑ ราน สิฐไชยครุภัณฑ ตามความตองการ  03050/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 85,000.- บาท ราคาทีเสนอ 85,000.- บาท ของผูใช  12/01/2561

705 กระปุกพลาสติก ขนาด 6  34,300.00 34,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน สิฐไชยครุภัณฑ ราน สิฐไชยครุภัณฑ ตามความตองการ  03052/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 34,300.- บาท ราคาทีเสนอ 34,300.- บาท ของผูใช  12/01/2561

706 ขวดเหลืองฝาปอกแปกขน   39,269.00 39,269.00 เฉพาะเจาะจง ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ตามความตองการ  03051/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ 29,269.- บาท ราคาทีเสนอ 29,269.- บาท ของผูใช  12/01/2561

707 OCT COMPOUND 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจงบ. สเปซเมด จก. บ. สเปซเมด จก. ตามความตองการ  03089/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 7,200.- บาท ราคาทีเสนอ 7,200.- บาท ของผูใช  15/01/2561

708 เข็มหยอดสําหรับเครืองป   4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจงบ. เคโมไซเอนซ (ปท.) จก. บ. เคโมไซเอนซ (ปท.) จก. ตามความตองการ  03090/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 4,815.- บาท ราคาทีเสนอ 4,815.- บาท ของผูใช  15/01/2561

709 GAMMEX PF STERILE   24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจงบ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จกตามความตองการ  03096/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 24,400.- บาท ราคาทีเสนอ 24,400.- บาท ของผูใช  15/01/2561

710 Cover Slip 24x50mm  14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เซสท-เมด จก. บ. เซสท-เมด จก. ตามความตองการ  03097/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 14,000.- บาท ราคาทีเสนอ 14,000.- บาท ของผูใช  15/01/2561

711 Paraplast,1 kg Bags,Ca  89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจงบ. ฮีสโตเซ็นเตอร (ทล.) จก. บ. ฮีสโตเซ็นเตอร (ทล.) จก. ตามความตองการ  03099/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 89,880.- บาท ราคาทีเสนอ 89,880.- บาท ของผูใช  15/01/2561

712 150 ML SYRINGE WITH   18,550.00 18,550.00 เฉพาะเจาะจงบ. เมดิคอลแคร จก. บ. เมดิคอลแคร จก. ตามความตองการ  03102/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 18,550.- บาท ราคาทีเสนอ 18,550.- บาท ของผูใช  15/01/2561

713 CG8+each cartridge 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจงบ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. ตามความตองการ  03103/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 14,250.- บาท ราคาทีเสนอ 14,250.- บาท ของผูใช  15/01/2561

714 Tc-99m Cardiolite 79,754.94 79,754.94 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  03106/2561

จํานวน 9 รายการ ราคาทีเสนอ 79,754.94 บาท ราคาทีเสนอ 79,754.94 บาท ของผูใช  15/01/2560

715 Tc-99m Cardiolite 99,199.90 99,199.90 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  03107/2561

จํานวน 12 รายการ ราคาทีเสนอ 99,199.90 บาท ราคาทีเสนอ 99,199.90 บาท ของผูใช  15/01/2561

716 Tc-99m Cardiolite 61,189.96 61,189.96 เฉพาะเจาะจงบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซัน (ป  ตามความตองการ  03108/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาทีเสนอ 61,189.96 บาท ราคาทีเสนอ 61,189.96 บาท ของผูใช  15/01/2561

717 สารเภสัชรังสี F-18 FDG 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.จุฬาภรณ รพ.จุฬาภรณ ตามความตองการ  03246/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 15,000.- บาท ราคาทีเสนอ 15,000.- บาท ของผูใช  23/01/2561

718 หัวกรอสําหรับเครืองกรอ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจงบ. โอลิมปส (ปท.) จก. บ. โอลิมปส (ปท.) จก. ตามความตองการ  03250/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 91,800.- บาท ราคาทีเสนอ 91,800.- บาท ของผูใช  23/01/2561

719 High-profile disposab   60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ฮีสโตเซ็นเตอร (ทล.) จก. บ. ฮีสโตเซ็นเตอร (ทล.) จก. ตามความตองการ  03257/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 60,000.- บาท ราคาทีเสนอ 60,000.- บาท ของผูใช  23/01/2561

720 JS-DLK 019 Trefine siz  52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไอออพทัลมิค แอนด ออปติก บ. ไอออพทัลมิค แอนด ออปติก ตามความตองการ  03260/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาทีเสนอ 52,430.- บาท ราคาทีเสนอ 52,430.- บาท ของผูใช  23/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

721 อุปกรณยึดอวัยวะในการ   87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความตองการ  03261/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 87,500.- บาท ราคาทีเสนอ 87,500.- บาท ของผูใช  23/01/2561

722 CellPrep Plus LBC No 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. บีเจซี เฮลทแคร จก. บ. บีเจซี เฮลทแคร จก. ตามความตองการ  03262/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 30,000.- บาท ราคาทีเสนอ 30,000.- บาท ของผูใช  23/01/2561

723 Sodium iodide (I-131) 94,427.50 94,427.50 เฉพาะเจาะจงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงตามความตองการ  03263/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ 94,427.50 บาท ราคาทีเสนอ 94,427.50 บาท ของผูใช  23/01/2561

724 Airway 90 mm. 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจงบ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จก. บ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความตองการ  03264/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 8,500.- บาท ราคาทีเสนอ 8,500.- บาท ของผูใช  23/01/2561

725 Immersion Oil 500ml 36,337.20 36,337.20 เฉพาะเจาะจงบ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความตองการ  03265/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 36,337.20 บาท ราคาทีเสนอ 36,337.20 บาท ของผูใช  23/01/2561

726 950-124 CC1 (PREDILU 99,167.60 99,167.60 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03265/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 99,167.60 บาท ราคาทีเสนอ 99,167.60 บาท ของผูใช  22/01/2561

727 สายออกซิเจน สีเขียว 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เอส.ดี. เมดิเทค จก. บ. เอส.ดี. เมดิเทค จก. ตามความตองการ  03354/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 55,000.- บาท ราคาทีเสนอ 55,000.- บาท ของผูใช  22/01/2561

728 Macconkey Agar 500  27,178.00 27,178.00 เฉพาะเจาะจงบ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความตองการ  03355/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 27,178.- บาท ราคาทีเสนอ 27,178.- บาท ของผูใช  22/01/2561

729 BIOTEQUE GUIDEWIRE 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจงบ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จกตามความตองการ  03356/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 29,960.- บาท ราคาทีเสนอ 29,960.- บาท ของผูใช  22/01/2561

730 Connecting tube 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจงบ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลทแคร (ทล.) จกตามความตองการ  03357/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 2,354.- บาท ราคาทีเสนอ 2,354.- บาท ของผูใช  22/01/2561

731 หนากากชนิดพิเศษสําหรั   35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความตองการ  03358/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 35,000.- บาท ราคาทีเสนอ 35,000.- บาท ของผูใช  22/01/2561

732 Resolve Pkase Cartrid  48,471.00 48,471.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จก. บ. ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จก. ตามความตองการ  03359/2561

จํานวน 2. รายการ ราคาทีเสนอ 48,471.- บาท ราคาทีเสนอ 48,471.- บาท ของผูใช  22/01/2561

733 Allprep DNA RNA Kit( 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จก. บ. ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จก. ตามความตองการ  03360/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 92,020.- บาท ราคาทีเสนอ 92,020.- บาท ของผูใช  22/01/2561

734 ถุงมือสําหรับเตรียมยาเค  14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจงบ. รีเนาน เทคนิคอล จก. บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. ตามความตองการ  03362/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 14,980.- บาท ราคาทีเสนอ 14,980.- บาท ของผูใช  22/01/2561

735 SENSOR ASSEMBLY,VE  47,800.00 47,800.00 เฉพาะเจาะจงบ. เกทเวยอินเตอรเทรด จก. บ. เกทเวยอินเตอรเทรด จก. ตามความตองการ  03363/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 47,800.- บาท ราคาทีเสนอ 47,800.- บาท ของผูใช  22/01/2561

736 DCIP test 12,719.00 12,719.00 เฉพาะเจาะจงบ. เกทเวยอินเตอรเทรด จก. บ. เกทเวยอินเตอรเทรด จก. ตามความตองการ  03364/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 12,719.- บาท ราคาทีเสนอ 12,719.- บาท ของผูใช  22/01/2561

737 ฝาของขวดเพทสีชา 60c 4,627.75 4,627.75 เฉพาะเจาะจง ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ตามความตองการ  03391/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 4,627.75 บาท ราคาทีเสนอ 4,627.75 บาท ของผูใช  23/01/2561

738 Steel 5, 1/2KL4845CM 95,150.00 95,150.00 เฉพาะเจาะจงบ. ซัมมิท เฮลทแคร จก. บ. ซัมมิท เฮลทแคร จก. ตามความตองการ  03390/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 95,150.- บาท ราคาทีเสนอ 95,150.- บาท ของผูใช  23/01/2561

739 Devyser Resolution21  51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจงบ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. บ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. ตามความตองการ  03427/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 51,360..- บาท ราคาทีเสนอ 51,360..- บาท ของผูใช 24/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

740 560 Sizer Orange,500 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจงบ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. บ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. ตามความตองการ  03430/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 21,400.- บาท ราคาทีเสนอ 21,400.- บาท ของผูใช  24/01/2561

741 Devyser Compact V3 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจงบ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. บ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. ตามความตองการ  03425/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 94,160.- บาท ราคาทีเสนอ 94,160.- บาท ของผูใช  24/01/2561

742 Devyser Resolution13  51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจงบ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. บ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. ตามความตองการ  03426/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 51,360.- บาท ราคาทีเสนอ 51,360.- บาท ของผูใช  24/01/2561

743 ISOPROPANOL 15 KG. 6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจงบ. เอ เอส ไซน จก. บ. เอ เอส ไซน จก. ตามความตองการ  03420/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 6,152.50 บาท ราคาทีเสนอ 6,152.50 บาท ของผูใช  24/01/2561

744 ReSolve Hydrophilie  56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลบ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลตามความตองการ  03414/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 56,000.- บาท ราคาทีเสนอ 56,000.- บาท ของผูใช  24/01/2561

745 DCIP test 13,225.00 13,225.00 เฉพาะเจาะจงบ. พีซีที ลาบอราตอรี เซอรวิส จ บ. พีซีที ลาบอราตอรี เซอรวิส จตามความตองการ  03415/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 13,225.- บาท ราคาทีเสนอ 13,225.- บาท ของผูใช  24/01/2561

746 MAX-CORE BIOPSY 18  16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03416/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 16,050.- บาท ราคาทีเสนอ 16,050.- บาท ของผูใช  24/01/2561

747 UTM 1ml with Nasop 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ซี เมดิค จก. บ. ซี เมดิค จก. ตามความตองการ  03417/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 9,000.- บาท ราคาทีเสนอ 9,000.- บาท ของผูใช  24/01/2561

748 บอลลูนเจ็คเตอร 300 โฟ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เจ เอส วิชัน จก. บ. เจ เอส วิชัน จก. ตามความตองการ  03418/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 98,000.- บาท ราคาทีเสนอ 98,000.- บาท ของผูใช  24/01/2561

749 ไนตรัสออกไซด 20 กก. 82,176.00 82,176.00 เฉพาะเจาะจงบ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความตองการ  03420/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 82,176.- บาท ราคาทีเสนอ 82,176.- บาท ของผูใช  24/01/2561

750 DevyserCompact V3 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจงบ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. บ. บีซีซี เอ็มดีเอ็กซ จก. ตามความตองการ  03484/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 94,160.- บาท ราคาทีเสนอ 94,160.- บาท ของผูใช  25/01/2561

751 CERTOFIX QUINTO V1  37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03479/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 37,450.- บาท ราคาทีเสนอ 37,450.- บาท ของผูใช  25/01/2561

752 MP01770 Electrostati   98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เดรเกอร เมดิคัล (ปท.) จก. บ. เดรเกอร เมดิคัล (ปท.) จก. ตามความตองการ  03480/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 98,000.- บาท ราคาทีเสนอ 98,000.- บาท ของผูใช  25/01/2561

753 BD Spinal Needle 25g  10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจงบ. ซิลลิค ฟารมา จก. บ. ซิลลิค ฟารมา จก. ตามความตองการ  03481/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 10,700.- บาท ราคาทีเสนอ 10,700.- บาท ของผูใช  25/01/2561

754 CG8+each cartridge 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. ตามความตองการ  03482/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 81,000.- บาท ราคาทีเสนอ 81,000.- บาท ของผูใช  25/01/2561

755 Dual-labeled Probe,5   93,732.00 93,732.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จก. บ. ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จก. ตามความตองการ  03483/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ 93,732.- บาท ราคาทีเสนอ 93,732.- บาท ของผูใช  25/01/2561

756 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงบ. ลินเด (ปท.) จก. (มหาชน) บ. ลินเด (ปท.) จก. (มหาชน) ตามความตองการ  03471/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 3,210.- บาท ราคาทีเสนอ 3,210.- บาท ของผูใช  25/01/2561

757 760-500 UV UNIVERSA    98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03472/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ 98,000.- บาท ราคาทีเสนอ 98,000.- บาท ของผูใช  25/01/2561

758 790-2208 HEMATOXY   93,015.10 93,015.10 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03473/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาทีเสนอ 93,015.10 บาท ราคาทีเสนอ 93,015.10 บาท ของผูใช  25/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

759 760-500 UV UNIVERSA    95,331.65 95,331.65 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03475/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 95,331.65 บาท ราคาทีเสนอ 95,331.65 บาท ของผูใช  25/01/2561

760 760-500 UV UNIVERSA    93,015.10 93,015.10 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03474/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 93,015.10 บาท ราคาทีเสนอ 93,015.10 บาท ของผูใช  25/01/2561

761 BIOTRANS with Flush 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไพรม เมดิคอล จก. บ. ไพรม เมดิคอล จก. ตามความตองการ  03474/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 49,500.- บาท ราคาทีเสนอ 49,500.- บาท ของผูใช  25/01/2561

762 แผนสองตรวจสําหรับชุด 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจงบ. สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย จ บ. สยาม ฮอสปตอล ซัพพลาย จตามความตองการ  03478/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาทีเสนอ 6,900.- บาท ราคาทีเสนอ 6,900.- บาท ของผูใช  25/01/2561

763 HYGROBAC S 20,999.82 20,999.82 เฉพาะเจาะจงบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03556/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 20,999.82 บาท ราคาทีเสนอ 20,999.82 บาท ของผูใช  26/01/2561

764 2.0x7MM HT X-DRIVE 55,500.00 55,500.00 เฉพาะเจาะจงบ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความตองการ  03561/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 55,500.- บาท ราคาทีเสนอ 55,500.- บาท ของผูใช  26/01/2561

765 ClosureFast catheter   66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไพรม เมดิคอล จก. บ. ไพรม เมดิคอล จก. ตามความตองการ  03559/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 66,000.- บาท ราคาทีเสนอ 66,000.- บาท ของผูใช  26/01/2561

766 ชุดขาเทียมระดับเหนือเข 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ซัน เนเจอร แคร จก. บ. ซัน เนเจอร แคร จก. ตามความตองการ  03567/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 25,000.- บาท ราคาทีเสนอ 25,000.- บาท ของผูใช  26/01/2561

767 ขวดพลาสติกกลมขนาด  4,333.50 4,333.50 เฉพาะเจาะจง ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ราน สมบูรณทรัพยพลาสติก ตามความตองการ  03554/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 4,333.50 บาท ราคาทีเสนอ 4,333.50 บาท ของผูใช  26/01/2561

768 218-0022 STRAIGHT P   93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจงบ. ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท บ. ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท ตามความตองการ  03633/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ 93,090.- บาท ราคาทีเสนอ 93,090.- บาท ของผูใช  29/01/2561

769 จางเหมาตรวจภาวะหยุด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จก. ตามความตองการ  03630/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 50,000.- บาท ราคาทีเสนอ 50,000.- บาท ของผูใช  29/01/2561

770 MULTI-CAP 18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจงบ. สหแพทยเภสัช จก. บ. สหแพทยเภสัช จก. ตามความตองการ  03635/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 18,750.- บาท ราคาทีเสนอ 18,750.- บาท ของผูใช  29/01/2561

771 DL-4-Hydroxy -3-met 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจงบ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ จก. บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ จกตามความตองการ  03625/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 9,400.- บาท ราคาทีเสนอ 9,400.- บาท ของผูใช  29/01/2561

772 Iodine,Resublimed 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจงบ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความตองการ  03621/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 9,951.- บาท ราคาทีเสนอ 9,951.- บาท ของผูใช  29/01/2561

773 ชุดขาเทียมระดับเหนือเข 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ซันเนเจอร แคร จก. บ. ซันเนเจอร แคร จก. ตามความตองการ  03618/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 25,000.- บาท ราคาทีเสนอ 25,000.- บาท ของผูใช  29/01/2561

774 เครืองชวยฟงแบบทัดหลั 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ศูนยบริการเครืองชวยฟงอินทิบ. ศูนยบริการเครืองชวยฟงอินทตามความตองการ  03616/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 18,000.- บาท ราคาทีเสนอ 18,000.- บาท ของผูใช  29/01/2561

775 SORB-PAD 60X90 CM 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจงบ. ไทยกอส จก. บ. ไทยกอส จก. ตามความตองการ  03615/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาทีเสนอ 12,000.- บาท ราคาทีเสนอ 12,000.- บาท ของผูใช  29/01/2561

776 1.5 Sys Small orbital  99,950.00 99,950.00 เฉพาะเจาะจงบ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความตองการ  03608/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาทีเสนอ 99,950.- บาท ราคาทีเสนอ 99,950.- บาท ของผูใช  29/01/2561

777 "DELTALAB" White Ca   11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจงบ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ จก. บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ จกตามความตองการ  03634/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาทีเสนอ 11,800.- บาท ราคาทีเสนอ 11,800.- บาท ของผูใช  29/01/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

778 จางเหมาบริการ 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาง มัลลิกา  สิทธิสาร นาง มัลลิกา  สิทธิสาร ตามความตองการ 03174/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 17/1/2561

779 จางเหมาตรวจเสนเลือด 66,500.00    66,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว กุลวดี  พิเศษพิชญา นางสาว กุลวดี  พิเศษพิชญา ตามความตองการ 03175/2561
จํานวน 51 ราย ราคาที่เสนอ 66,500.- บาท 66,500.- บาท ของผูใช 17/1/2561

780 จางเหมาบริการ 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว จิรารัตน  แสงวงศ นางสาว จิรารัตน  แสงวงศ ตามความตองการ 03171/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 17/1/2561

781 จางเหมาบริการ 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย เชาวน  แสงหิรัญวัฒนา นาย เชาวน  แสงหิรัญวัฒนา ตามความตองการ 03169/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 17/1/2561

782 จางเหมาพิมพแผนพับ 50,000.00    50,000.00     เฉพาะเจาะจง นาย วรวัฒน  ถาวรวัตร นาย วรวัฒน  ถาวรวัตร ตามความตองการ 03165/2561
จํานวน 40,000 ใบ ราคาที่เสนอ 50,000.- 50,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

783 จางเหมายานพาหนะ 36,200.00    36,200.00     เฉพาะเจาะจง  นายอดิศักดิ์  แสงผาด นายอดิศักดิ์  แสงผาด ตามความตองการ 03396/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 36,200.- บาท  36,200.- บาท ของผูใช 12/1/2561

784 วัสดุสํานักงาน 786.45         786.45          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03317/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 786.45 บาท 786.45 บาท ของผูใช 22/1/2561

785 จางเหมาบริการ 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวภาคย  พงศศศิธร นางสาว เสาวภาคย  พงศศศิธร ตามความตองการ 03217/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 18/1/2561

786 จางเหมาบริการ 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว วันสิริ  ธรรมโกมุท นางสาว วันสิริ  ธรรมโกมุท ตามความตองการ 03181/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 18/1/2561

787 จางเหมาบริการ 182,600.00  182,600.00   เฉพาะเจาะจง นาย นคร  พวงศรี นาย นคร  พวงศรี ตามความตองการ 03453/2561
จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 182,600.- บาท 179,600.- บาท ของผูใช 24/1/2561

788 จางเหมาบริการ 21,600.00    21,600.00     เฉพาะเจาะจง นาย นคร  พวงศรี นาย นคร  พวงศรี ตามความตองการ 03463/2561
จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 21,600.- บาท 21,600.- บาท ของผูใช 25/1/2561

789 ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 3,370.50       3,370.50       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03676/2561
จํานวน 900 ดาม ราคาที่เสนอ 3,370.50 บาท 3,370.50 บาท ของผูใช 31/1/2561

790 วัสดุวิทยาศาสตรและการแ 19,780.00 19,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว อัชรีย บุญประคอง นางสาว อัชรีย บุญประคอง ตามความตองการ 3989/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 19,780.- บาท 19,780.- บาท ของผูใช 22/1/2561

791 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  98,835.00 98,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จํากัด บริษัท อี-ไซเมด จํากัด ตามความตองการ 02911/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,835.-บาท ราคาที่เสนอได  98,835.-บาท ของผูใช 10/1/2561

792 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03279/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอได  37,000.-บาท ราคาที่เสนอได  37,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561

793 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03507/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอได  27,900.-บาท ราคาที่เสนอได  27,900.-บาท ของผูใช 26/1/2561

794 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  79,185.00 79,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอรป จํากัด บริษัท เมดิคอรป จํากัด ตามความตองการ 03512/2561

จํานวน 12 รายการ ราคาที่เสนอได  79,185.-บาท ราคาที่เสนอได  79,185.-บาท ของผูใช 26/1/2561

795 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03513/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  37,500.-บาท ราคาที่เสนอได  37,500.-บาท ของผูใช 26/1/2561

796 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด ตามความตองการ 03514/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  15,300.-บาท ราคาที่เสนอได  15,300.-บาท ของผูใช 26/1/2561

797 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด ตามความตองการ 03515/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  10,800.-บาท ราคาที่เสนอได  10,800.-บาท ของผูใช 26/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

798 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด ตามความตองการ 03516/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอได  26,600.-บาท ราคาที่เสนอได  26,600.-บาท ของผูใช 26/1/2561

799 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด ตามความตองการ 03523/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ของผูใช 26/1/2561

800 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จํากัด บริษัท อี-ไซเมด จํากัด ตามความตองการ 03412/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,560.-บาท ราคาที่เสนอได  98,560.-บาท ของผูใช 24/1/2561

801 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03398/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  7,500.-บาท ราคาที่เสนอได  7,500.-บาท ของผูใช 24/1/2561

802 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  52,625.00 52,625.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03525/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอได  52,625.-บาท ราคาที่เสนอได  52,625.-บาท ของผูใช 26/1/2561

803 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด ตามความตองการ 03526/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ของผูใช 26/1/2561

804 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด ตามความตองการ 03527/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  18,600.-บาท ราคาที่เสนอได  18,600.-บาท ของผูใช 26/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

805 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด ตามความตองการ 03528/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  11,600.-บาท ราคาที่เสนอได  11,600.-บาท ของผูใช 26/1/2561

806 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03529/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  75,000.-บาท ราคาที่เสนอได  75,000.-บาท ของผูใช 26/1/2561

807 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  48,600.00 48,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 00714/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  48,600.-บาท ราคาที่เสนอได  48,600.-บาท ของผูใช 23/1/2561

808 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 03410/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  54,000.-บาท ราคาที่เสนอได  54,000.-บาท ของผูใช 24/1/2561

809 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  98,835.00 98,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จํากัด บริษัท อี-ไซเมด จํากัด ตามความตองการ 03409/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,835.-บาท ราคาที่เสนอได  98,835.-บาท ของผูใช 24/1/2561

810 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 03408/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  85,500.-บาท ราคาที่เสนอได  85,500.-บาท ของผูใช 24/1/2561

811 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03407/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  99,000.-บาท ราคาที่เสนอได  99,000.-บาท ของผูใช 24/1/2561

812 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03584/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  99,990.-บาท ราคาที่เสนอได  99,990.-บาท ของผูใช 29/1/2561

813 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด ตามความตองการ 03585/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  11,800.-บาท ราคาที่เสนอได  11,800.-บาท ของผูใช 29/1/2561

814 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จิสติกส จํากัด ตามความตองการ 03586/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  18,600.-บาท ราคาที่เสนอได  18,600.-บาท ของผูใช 29/1/2561

815 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03587/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  62,060.-บาท ราคาที่เสนอได  62,060.-บาท ของผูใช 29/1/2561

816 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03588/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  21,400.-บาท ราคาที่เสนอได  21,400.-บาท ของผูใช 29/1/2561

817 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด ตามความตองการ 03589/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ของผูใช 29/1/2561

818 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03590/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  90,000.-บาท ราคาที่เสนอได  90,000.-บาท ของผูใช 29/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

819 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  41,280.00 41,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03591/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  41,280.-บาท ราคาที่เสนอได  41,280.-บาท ของผูใช 29/1/2561

820 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด ตามความตองการ 03592/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอได  99,990.-บาท ราคาที่เสนอได  99,990.-บาท ของผูใช 29/1/2561

821 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03593/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอได  87,500.-บาท ราคาที่เสนอได  87,500.-บาท ของผูใช 29/1/2561

822 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด ตามความตองการ 03654/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอได  79,800.-บาท ราคาที่เสนอได  79,800.-บาท ของผูใช 30/1/2561

823 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03655/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  4,280.-บาท ราคาที่เสนอได  4,280.-บาท ของผูใช 30/1/2561

824 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  39,119.00 39,119.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03656/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  39,119.-บาท ราคาที่เสนอได  39,119.-บาท ของผูใช 30/1/2561

825 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด ตามความตองการ 03657/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  83,000.-บาท ราคาที่เสนอได  83,000.-บาท ของผูใช 30/1/2561

826 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03280/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  12,840.-บาท ราคาที่เสนอได  12,840.-บาท ของผูใช 19/1/2561

827 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03282/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  93,000.-บาท ราคาที่เสนอได  93,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561

828 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03281/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  100,000.-บาทราคาที่เสนอได  100,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561

829 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด ตามความตองการ 03278/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  40,000.-บาท ราคาที่เสนอได  40,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561

830 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ตามความตองการ 03271/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  90,000.-บาท ราคาที่เสนอได  90,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561

831 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิท เมดิคอล จํากัด บริษัท สมิท เมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 03269/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  5,136.-บาท ราคาที่เสนอได  5,136.-บาท ของผูใช 19/1/2561

832 คาบริการจัดสงลิ้นหัวใจ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความตองการ 03276/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได  3,000.-บาท ราคาที่เสนอได  3,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

833 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  24,931.00 24,931.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03466/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอได  24,931.-บาท ราคาที่เสนอได  24,931.-บาท ของผูใช 25/1/2561

834 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03465/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  4,280.-บาท ราคาที่เสนอได  4,280.-บาท ของผูใช 25/1/2561

835 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด ตามความตองการ 03468/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  79,200.-บาท ราคาที่เสนอได  79,200.-บาท ของผูใช 25/1/2561

836 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03399/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท ของผูใช 25/1/2561

837 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  95,500.00 95,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวน พรอม เซิรฟ หางหุนสวน พรอม เซิรฟ ตามความตองการ 03464/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  95,500.-บาท ราคาที่เสนอได  95,500.-บาท ของผูใช 25/1/2561

838 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03467/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  12,840.-บาท ราคาที่เสนอได  12,840.-บาท ของผูใช 25/1/2561

839 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 02908/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน มกราคม 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  91,000.-บาท ราคาที่เสนอได  91,000.-บาท ของผูใช 10/1/2561

840 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 02907/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  91,000.-บาท ราคาที่เสนอได  91,000.-บาท ของผูใช 10/1/2561

841 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จํากัด บ.เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 02910/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  75,000.-บาท ราคาที่เสนอได  75,000.-บาท ของผูใช 10/1/2561

842 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03268/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  100,000.-บาทราคาที่เสนอได  100,000.-บาท ของผูใช 19/1/2561

843 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  167,500.00 167,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03677/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอได  167,500.-บาทราคาที่เสนอได  167,500.-บาท ของผูใช 31/1/2561

844 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  167,500.00 167,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03678/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอได  167,500.-บาทราคาที่เสนอได  167,500.-บาท ของผูใช 31/1/2561

845 วัสดุวิทยาศาสตรและการ  132,500.00 132,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล 

จํากัด ตามความตองการ 03675/2561

จํานวน 9 รายการ ราคาที่เสนอได  132,500.-บาทราคาที่เสนอได  132,500.-บาท ของผูใช 31/1/2561
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