
ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๕๘๒.- ๑๐,๕๘๒.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๖๑๖/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๐,๕๘๒.๓๐ บาท๑๐,๕๘๒.๓๐ บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๖๒๐.- ๑๐,๖๒๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๔๖๑/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๐,๖๒๐.๘๒บาท๑๐,๖๒๐.๘๒บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561
3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑,๒๙๙.- ๑๑,๒๙๙.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๓๖๖/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๑,๒๙๙.๒๐บาท๑๑,๒๙๙.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

4
แผ่นป้ายเรืองแสงทาง
ออกแบบฯ ๒๒,๑๔๙.- ๒๒,๑๔๙.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอืมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๕๕๕/๒๕๖๑
จ านวน ๒๓ แผ่น ราคาท่ีเสนอ๒๒,๑๔๙.-  บาท ๒๒,๑๔๙.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๓,๐๐๙.- ๓๓,๐๐๙- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอืมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๔๘๕/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๓๓,๐๐๙.๕๐ บาท๓๓,๐๐๙.๕๐บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕,๘๘๕.- ๕,๘๘๕.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๖๔๙/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๕,๘๘๕.-  บาท ๕,๘๘๕.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๗,๕๔๘.- ๑๗,๕๔๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๕๕๗/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๗,๕๔๘.-บาท ๑๗,๕๔๘.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

8
แผ่นป้ายเรืองแสงทาง
ออกแบบฯ ๑๕,๔๐๓.- ๑๕,๔๐๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอืมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๒๑๑/๒๕๖๑
จ านวน ๑๖ แผ่น ราคาท่ีเสนอ๑๕,๔๐๘.-  บาท ๑๕,๔๐๘.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

9 น  ายาฟรีออน-22 ๒๑,๔๐๐.- ๒๑,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัดตามความต้องการ ๐๘๘๒๓/๒๕๖๑
จ านวน ๒ ท่อ ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๔๐๐.-บาท ๒๑,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๖,๗๙๒.- ๒๖,๗๙๒.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๗๙๔/๒๕๖๑
จ านวน ๑๑ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๗๙๒.๘๐บาท๒๖,๗๙๒.๘๐บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๔,๕๗๗.- ๒๔,๕๗๗.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๘๗๕๙/๒๕๖๑
จ านวน ๑๑ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๕๗๗.๙๐บาท๒๔,๕๗๗.๙๐บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๘,๙๔๓.- ๒๘,๙๔๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๗๕๖/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๘,๙๔๓.๕๐บาท๒๘,๙๔๓.๕๐ บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

13 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๖,๓๖๒.- ๕๖,๓๖๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๘๘๕๖/๒๕๖๑
จ านวน ๑๑ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๓๖๒.๒๕ บาท๕๖,๓๖๒.๒๕ บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๒๗๖.- ๒๐,๒๗๖- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๘๓๖/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๒๗๖.๕๐บาท๒๐,๒๗๖.๕๐ บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔๐,๖๖๐.- ๔๐,๖๖๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์

แอนด์ฯ
บ.ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์

แอนด์ฯ ตามความต้องการ ๐๘๗๖๔/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๐,๖๖๐.- บาท ๔๐,๖๖๐.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

16 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๖๘,๘๙๔.- ๖๘,๘๙๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอืมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๙๔๙/๒๕๖๑
จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๖๘,๘๙๔.๖๐บาท  ๖๘,๘๙๔.๖๐บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔๐,๒๖๔.- ๔๐,๒๖๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๙๒๓/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๗ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๐,๒๖๔.๑๐บาท๔๐,๒๖๔.๑๐บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561
18 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔๔,๗๗๔.- ๔๔,๗๗๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๙๒๒/๒๕๖๑

จ านวน ๘ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๔,๗๗๔.๑๕ บาท๔๔,๗๗๔.๑๕บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

19 ป่ืนยิงแก๊ส ๒,๒๔๗.- ๒,๒๔๗.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๘๕๕๖/๒๕๖๑
จ านวน ๖๐ อัน ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๔๗. -บาท ๒,๒๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

20 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๒,๓๖๓.- ๒๒,๓๖๓.- เฉพาะเจาะจง
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล ตามความต้องการ ๐๘๔๗๖/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๒,๓๖๓.-บาท ๒๒,๓๖๓.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

21 หมอนรองป้อนนมบุตร ๒๕,๘๗๒.- ๒๕,๘๓๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ตามความต้องการ ๐๘๔๘๔/๒๕๖๑
จ านวน ๖๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ๒๕,๘๗๒.๖๐ บาท๒๕,๘๗๒.๖๐บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

22
กระดาษส าหรับ
อุตสาหกรรมฯ ๖,๘๓๗.- ๖,๘๓๗.- เฉพาะเจาะจง

บ.ดีแบค (ประเทศ
ไทย)จ ากัด

บ.ดีแบค(ประเทศไทย)
จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๓๕๓/๒๕๖๑

จ านวน ๖ ลัง ราคาท่ีเสนอ๖,๘๓๗๓๐ บาท ๖,๘๓๗.๓๐บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561
23 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๖,๔๓๑.- ๒๖,๔๓๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๘๔๗๒/๒๕๖๑

จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ๒๖,๔๓๑.๑๒บาท๒๖,๔๓๑.๑๒ บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

24
ถ้วยน  าด่ืมกระดาษ
ปลายแหลม ๑๐,๙๗๘.- ๑๐,๙๗๘.- เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์
แพลนจ ากัด

บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์
แพลนจ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๔๖๕/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๕๔,๐๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๗๘.๒๐บาท๑๐,๙๗๘.๒๐บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

25
ท่ีนอนฟองน  าอัดแน่น
พิเศษฯ ๑๒,๕๑๙.- ๑๒,๕๑๙.- เฉพาะเจาะจง

บ.ท่ีนอนพญาไท
(1407) จ ากัด

บ.ท่ีนอนพญาไท
(๑๔๐๗)จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๓๑๐/๒๕๖๑

จ านวน ๖ หลัง  ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๕๑๙.-บาท ๑๒,๕๑๙.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

26
กระดาษช าระแบบม้วน
ใหญ่ ๗๕,๐๐๐.- ๗๕,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน
นัลจ ากัด

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน
นัล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๐๒๗/๒๕๖๑

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ๗๕,๐๐๐.-บาท ๗๕,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

27
กระดาษเช็ดมือแบบ
แผ่น ๑ ชั น ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน
นัลจ ากัด

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน
นัล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๐๕๑/๒๕๖๑

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๙๔,๕๐๐.-บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

28 สเปรย์ปรับอากาศฯ ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง
บ. อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ 

จ ากัด
บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๔๖๓/๒๕๖๑
จ านวน ๔๐๐ กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ๔๐,๐๐๐.-  บาท ๔๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

31 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๕,๓๗๕.- ๑๕,๓๗๕.- เฉพาะเจาะจง
บ.พี เอส กรุ๊ป(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
บ.พี เอส กรุ๊ป(ประเทศ

ไทย)จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๔๖๙/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๓๗๕.๙๐  บาท๑๕,๓๗๕.๙๐บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

32 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า ๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.อาร์ ซัพพลาย ร้าน พี อาร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๑๕๔/๒๕๖๑



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๓๐๐ อัน ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๐๐๐.-บาท ๑๒,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

33
ถังขยะสแตนเลสแบบ
เท้าเหยียบ ๓,๖๙๑.- ๓,๖๙๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ตามความต้องการ ๐๗๕๙๒/๒๕๖๑
จ านวน ๓ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๓,๖๙๑.๕๐บาท๓,๖๙๑.๕๐บาท ของผู้ใช้ 22/6/2561

34
ถังขยะสแตนเลสแบบ
เท้าเหยียบ ๔,๙๒๒.- ๔,๙๒๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ตามความต้องการ ๐๗๙๗๗/๒๕๖๑
จ านวน ๔ ใบ ราคาท่ีเสนอ๔,๙๒๒.-บาท ๔,๙๒๒.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

35 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔,๐๘๗.- ๔,๐๘๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ตามความต้องการ ๐๘๘๗๔/๒๕๖๑
จ านวน ๒ ราย ราคาท่ีเสนอ ๔,๐๘๗บาท ๔,๐๘๗.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

36
ถังขยะสแตนเลสแบบ
เท้าเหยียบ ๓,๘๕๒.- ๓,๘๕๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ตามความต้องการ ๐๗๑๔๐/๒๕๖๑
จ านวน ๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๓,๘๕๒.-บาท ๓,๘๕๒.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2561

37 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๗,๕๘๔.- ๙๗,๕๘๔.- เฉพาะเจาะจง
บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค

เทอร่ิงฯ
บ.พัสภัณฑ์ แมนู
แฟคดทอร่ิงฯ ตามความต้องการ ๐๘๘๒๔/๒๕๖๑

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๗,๕๘๔.-บาท ๙๗,๕๘๔.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

38
กระดาษเช็ดมือแบบ
แผ่น ๑ ชั น ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน
นัลจ ากัด

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน
นัล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๑๙๕/๒๕๖๑

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ๙๔,๕๐๐.- บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

39 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒,๖๙๖.- ๒,๖๙๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ตามความต้องการ ๐๘๗๑๕/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๒,๖๙๖.๔๐ บาท๒,๖๙๖.๔๐บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

40 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๘,๘๙๐.- ๒๘,๘๙๐.- เฉพาะเจาะจง    

บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์
แพลนจ ากัด

บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์
แพลนจ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๗๕๔/๒๕๖๑

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๘,๘๙๐.บาท ๒๘,๘๙๐.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

41 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๘,๔๔๐.- ๙๘,๔๔๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค

เทอร่ิงฯ
บ.พัสภัณฑ์ แมนู
แฟคดทอร่ิงฯ ตามความต้องการ ๐๘๗๐๕/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ๙๘,๔๔๐.-บาท ๙๘,๔๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

42 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๑,๕๓๔.- ๑๑,๕๓๔.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๘๖๗๔/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๕๓๔.-บาท ๑๑,๕๓๔.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

43 เสื อพลาสติกกันเป้ือนฯ ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.กอบทองโพลีแพค 

๒๐๐๔
บ.กอบทองโพลีแพค 

๒๐๐๔ ตามความต้องการ ๐๗๑๓๘/๒๕๖๑
จ านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๐๐๐.-บาท ๘๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 7/6/2561

44
เกลือป่น(เกลือล้าง
กรองน  า) ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ร้าน บอร์น ๒๐๐๐ ตามความต้องการ ๐๘๖๒๒/๒๕๖๑
จ านวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐.-บาท ๒,๑๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

45 วัสดุก่อสร้าง ประปา 35,293.00 35,293.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08757/2561
จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,293.-บาท 35,293.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

46 วัสดุแบบพิมพ์ 97,750.00 97,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสินตามความต้องการ 08792/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,750.-บาท 97,750.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

47 วัสดุแบบพิมพ์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ ตามความต้องการ 08793/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,840.-บาท 12,840.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

48 วัสดุก่อสร้าง ประปา 69,081.28 69,081.28 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08760/2561
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  69,081.28.-บาท69,081.28.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

49 วัสดุก่อสร้าง ประปา 19,412.00 19,412.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08755/2561
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ  19,412.-บาท 19,412.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

50 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,890.80 6,890.80 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดชซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดชซัพพลาย ตามความต้องการ 08770/2561
จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,890.80.-บาท6,890.80.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

51 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดชซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดชซัพพลาย ตามความต้องการ 08776/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,021.-บาท 11,021.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

52 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08779/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  51,360.- บาท51,360.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

53 วัสดุแบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 08785/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,250.- บาท80,250.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

54 วัสดุแบบพิมพ์ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 08825/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  11,250.- บาท 11,250.- บาท 6/8/2561

55 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08826/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,186.- บาท21,186.- บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

56 วัสดุก่อสร้าง ประปา 80,984.02 80,984.02 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08828/2561
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,984.02.-บาท 80,984.02.-บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

57 วัสดุก่อสร้าง ประปา 19,252.51 19,252.51 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08827/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ  19,2582.51.-บาท19,2582.51.-บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

58 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 08895/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,975.-บาท 98,975.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

59 วัสดุแบบพิมพ์ 97,750.00 97,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสินตามความต้องการ 08893/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,750.-บาท 97,750.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

60 วัสดุแบบพิมพ์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส.พี.เอ.โปรดักส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส.พี.เอ.โปรดักส์ ตามความต้องการ 08894/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,000.- บาท22,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

61 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ ตามความต้องการ 08892/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.-บาท99,980.80.-บาท ของผู้ใช้ 08907/2561

62 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 33,705.00 33705
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปร้ินท์ ตามความต้องการ 9/82561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,705.-บาท 33,705.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

63 วัสดุแบบพิมพ์ 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 08955/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  47,500.-บาท 47,500.-บาท 14/8/2561

64 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08952/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,850.-บาท 8,850.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

65 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ตามความต้องการ 08953/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,370.50.-บาท3,370.50.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

66 วัสดุก่อสร้าง ประปา 24,341.43 24,341.43 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 09060/2561
จ านวน 21 รายการ ราคาท่ีเสนอ  24,341.43.- บาท24,341.43.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

67 วัสดุก่อสร้าง ประปา 37,408.27 37,408.27 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 09057/2561
จ านวน 28 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,408.27.- บาท37,408.27.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

68 วัสดุก่อสร้าง ประปา 25,422.00 25,422.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 09062/2561
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,422.- บาท25,422.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

69 วัสดุแบบพิมพ์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 09036/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,960.- บาท 29,960.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

70 วัสดุแบบพิมพ์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์

 พร้ินต้ิง
ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์

 พร้ินต้ิง ตามความต้องการ 09069/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,000.- บาท10,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

71 วัสดุแบบพิมพ์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ 09067/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

72 วัสดุแบบพิมพ์ 67,217.40 67,217.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน

 จ ากัด
บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน

 จ ากัด ตามความต้องการ 09066/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,217.40.- บาท 67,217.40.- บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

73 วัสดุแบบพิมพ์ 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน

 จ ากัด
บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน

 จ ากัด ตามความต้องการ 09148/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,206.- บาท  6,206.- บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

74 วัสดุแบบพิมพ์ 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 09146/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,816.- บาท30,816.- บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

75 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 09149/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,760.- บาท72,760.- บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

76 วัสดุแบบพิมพ์ 33,400.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์

โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 09232/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,400.- บาท33,400.- บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

77 วัสดุก่อสร้าง ประปา 24,483.00 24,483.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 09233/2561
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,483.- บาท24,483.- บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

78 วัสดุแบบพิมพ์ 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ตามความต้องการ 09273/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,000.- บาท94,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

79 วัสดุก่อสร้าง ประปา 35,471.57 35,471.57 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 09274/2561
จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,471.57.- บาท35,471.57.- บาท ของผู้ใช้ 1/8/2561

80 วัสดุของใช้การแพทย์ 58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08768/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,422.-บาท 58,422.-บาท ของผู้ใช้  2/08/2561

81
หน้ากากชนิดคล้องหู สี
เขียว 89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือ
แพทย์ (ปท.) จ ากัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือ
แพทย์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08774/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 89,700.-บาท 89,700.-บาท ของผู้ใช้  2/08/2561

82 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08868/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท96,214.40 บาท ของผู้ใช้  7/08/2561

83
SYRINGE 20 CC. 
DISP. LOCK 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม. เวล เมด 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม. เวล เมด 
จ ากัด ตามความต้องการ 08849/2561

จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 3,900.-บาท 3,900.-บาท ของผู้ใช้  7/08/2561

84
1527 TRANSPORE 
1/2'' 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08848/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้  7/08/2561

85
ชุดให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด า รุ่น ST00 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัดตามความต้องการ 08886/2561
จ านวน 300 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,470.-บาท 22,470.-บาท ของผู้ใช้  8/08/2561

86

7"Smallbore Ext Set
 w/MicroClave 
Clamp Luer Slip 
ผู้ใหญ่ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08887/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้  8/08/2561

87 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,888.78 99,888.78 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08913/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,888.78 บาท99,888.78 บาท ของผู้ใช้  9/08/2561

88 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,555.00 92,555.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08917/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,555.-บาท 92,555.-บาท ของผู้ใช้  9/08/2561

89
หน้ากาก ชนิดสายผูก 3
 ช้ัน สีเขียว 6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือ
แพทย์ (ปท.) จ ากัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือ
แพทย์ (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08948/2561

จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 6,450.-บาท 6,450.-บาท ของผู้ใช้  14/08/2561

90
41382 ATTEST 
RAPID 5 STEAM TEST 474,566.40 474,566.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08790/2561

จ านวน 80 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 474,566.40 บาท474,566.40 บาท ของผู้ใช้  2/08/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

91
Q SYTE LUER 
ACCESS S ITE 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ  08791/2561

จ านวน 6,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 197,736.-บาท197,736.-บาท ของผู้ใช้  2/08/2561
92 วัสดุของใช้การแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ  08822/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 150,000.-บาท150,000.-บาท ของผู้ใช้  3/08/2561

93
1298 RAPID ATTEST 
EQ TEST 198,356.60 198,356.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08814/2561

จ านวน 26 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 198,356.60 บาท198,356.60 บาท ของผู้ใช้  3/08/2561

94 วัสดุของใช้การแพทย์ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08816/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 481,500.-บาท481,500.-บาท ของผู้ใช้  3/08/2561

95 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,428.80 192,428.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08818/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,428.80 บาท192,428.80 บาท ของผู้ใช้  3/08/2561

96
AV Set online for 
5008-R 175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิ
คอล แคร์ จก.

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิ
คอล แคร์ จก. ตามความต้องการ 08857/2561

จ านวน 700 เส้น ราคาท่ีเสนอ 175,000.-บาท175,000.-บาท ของผู้ใช้  7/08/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

97
Steri Gage Steam 
Integrator (1243A) 196,131.00 196,131.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08858/2561

จ านวน 94 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 196,131.-บาท196,131.-บาท ของผู้ใช้  7/08/2561

98

ENEMA SYRINGE 
"TOP" 50 ML. 
[IRRIGATE] 288,750.00 288,750.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิจารณ์โอสถ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08861/2561

จ านวน 750 อัน ราคาท่ีเสนอ 288,750.-บาท288,750.-บาท ของผู้ใช้  7/08/2561

99 วัสดุของใช้การแพทย์ 498,960.00 498,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ม. เวล เมด 

จ ากัด
บริษัท เอ็ม. เวล เมด 

จ ากัด ตามความต้องการ  08911/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 498,960.-บาท498,960.-บาท ของผู้ใช้  9/08/2561

100

41482VF ATTEST 
SUPER RAPID 5 PCD, 
5 CTRLS 342,400.00 342,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08929/2561

จ านวน 32 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 342,400.-บาท342,400.-บาท ของผู้ใช้  9/08/2561

101 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08504/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท192,600.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

102
41382 ATTEST 
RAPID 5 STEAM TEST 379,653.12 379,653.12 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  08503/2561

จ านวน 64 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 379,653.12 บาท379,653.12 บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

103 วัสดุของใช้การแพทย์ 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ  08502/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 385,200.-บาท385,200.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

104 วัสดุของใช้การแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม

 ดี อี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม

 ดี อี ตามความต้องการ  09217/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้  29/08/2561

105
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08851/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,905.-บาท 97,905.-บาท ของผู้ใช้  7/08/2561

106 CG4+ each cartridge 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08852/2561

จ านวน 4 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้  7/08/2561

107 CG4+ each cartridge 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09211/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้  29/08/2561

108
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับล้าง
ไตชนิดต่อเน่ือง 42,100.00 42,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีคอนเทค ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อีคอนเทค ซัพ
พลาย จ ากัด ตามความต้องการ  09209/2561

จ านวน 1 ชุด ราคาท่ีเสนอ 42,100.-บาท 42,100.-บาท ของผู้ใช้  29/08/2561

109
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายน์ เอ็นจิ
เนียร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จก.

บริษัท ซายน์ เอ็นจิ
เนียร์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จก. ตามความต้องการ  09216/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้  31/08/2561

110

กระเป๋าปฐมพยาบาล
ฉุกเฉิน ขนาดกลาง 
Emergency Bag 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านมีดี ซัพพลาย โดย
บางประทีป พ่ึงเสือ

ร้านมีดี ซัพพลาย โดย
บางประทีป พ่ึงเสือ ตามความต้องการ  09271/2561

จ านวน 1 ใบ ราคาท่ีเสนอ 1,600.-บาท 1,600.-บาท ของผู้ใช้  31/08/2561

111
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,824.10      48,824.10      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08840/2561

จ านวน 13 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,824.10 บำท  48,824.10 บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

112
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,050.00        4,050.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช
 (1988) จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช
 (1988) จ ากัด ตามความต้องการ 08877/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,050.- บำท 4,050.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2561

113
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 89,478.75      89,478.75      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08876/2561

จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 89,478.75 บำท 89,478.75 บำท ของผู้ใช้ 8/8/2561

114
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 33,900.00      33,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 08878/2561
จ านวน 17 รายการ รำคำท่ีเสนอ 33,900.- บำท 33,900.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2561

115
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 95,000.00      95,000.00      เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
มีเน้นซ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม
มีเน้นซ์ ตามความต้องการ 08839/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท 95,000.-  บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

116
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,400.00      25,400.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช
 (1988) จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช
 (1988) จ ากัด ตามความต้องการ 08838/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,400.- บำท 25,400.-  บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

117
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 77,361.00      77,361.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08854/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,361.- บำท 77,361.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561
118 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 92,448.00      92,448.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08829/2561

จ านวน 36 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 92,448.- บำท  92,448.-  บำท ของผู้ใช้ 6/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

119 CG8+ each cartridge 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08853/2561

จ านวน 14 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

120
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 82,500.00      82,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08875/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท 82,500.-  บำท ของผู้ใช้ 8/8/2561

121

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

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ

08850/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

122
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แวสคิวลาร์ อิน
โนเวช่ันส์ จ ากัด

บริษัท แวสคิวลาร์ อิน
โนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08847/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.-  บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

123
สายสวนหลอดเลือดน า
ทางเพ่ือการขยาย 95,700.00      95,700.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08844/2561

จ านวน 30 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 95,700.- บำท 95,700.- บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

124
IKAZUCHI - ZERO 
BALLOON ทุก Size 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย เมด-เทค 
จ ากัด

บริษัท ไทย เมด-เทค 
จ ากัด ตามความต้องการ 08835/2561

จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 6/8/2561

125

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิดกระตุ้น
หัวใจ 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08842/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

126
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 29,200.00      29,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08910/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,200.- บำท  29,200.- บำท ของผู้ใช้ 9/8/2561

127
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 14,095.00      14,095.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09137/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 14,095.- บำท 14,095.- บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

128

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิดกระตุ้น
หัวใจ 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09107/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

129

Sapphire II PRO 
Coronary Dilatation 
Catheter 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09139/2561
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561

130

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

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 09119/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

131

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

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08964/2561

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

132
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 51,146.00      51,146.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล 
จ ากัด

บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล 
จ ากัด ตามความต้องการ 09114/2561

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 51,146.- บำท 51,146.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

133
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 8,700.00        8,700.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอดอนเท็กซ์ 
จ ากัด

บริษัท โอดอนเท็กซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09131/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,700.- บำท 8,700.- บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561

134
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 11,250.00      11,250.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออร์โทดอนทิค
ไลน์ จ ากัด

บริษัท ออร์โทดอนทิค
ไลน์ จ ากัด ตามความต้องการ 09133/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,250.- บำท 11,250.- บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561

135 เหล็กซักช่ันใหญ่ (มีปุ่มกด) 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย 

(ที.ดี.พี.) จ ากัด
บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย 

(ที.ดี.พี.) จ ากัด ตามความต้องการ 09132/2561
จ านวน 5 ชุด รำคำท่ีเสนอ 2,000.- บำท 2,000.- บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561

136

บอลลูนเจ็คเตอร์ 300 
โฟลซีเลคเตอร์ 3.0ม 
5.0 98,000.00      98,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 09121/2561
จ านวน 70 SET รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท 98,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

137
LIFESTAR 6F 80CM 
14MM 60MM 41,000.00      41,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09205/2561

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 41,000.- บำท 41,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/8/2561

138

Basix Compak 
Inflation Device 30 
ATM 100,000.00    100,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย เมด-เทค 
จ ากัด

บริษัท ไทย เมด-เทค 
จ ากัด ตามความต้องการ 09258/2561

จ านวน 50 EACH รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท 100,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/8/2561

139

สายสวนหัวใจเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือดโคโร
นาร่ี 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 09144/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561

140

สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี
ด้วยขดลวด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09109/2561
จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท   94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

141
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 57,999.35      57,999.35      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09111/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท  57,999.35  บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

142

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

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09116/2561

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561

143

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิดกระตุ้น
หัวใจ 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09108/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

144
Aniosyme DD1 ขนาด
 5000 ml. 35,000.00      35,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09207/2561

จ านวน 10 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท  35,000.-  บำท ของผู้ใช้ 29/8/2561
145 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 82,176.00      82,176.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 09100/2561

จ านวน 32 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 82,176.- บำท   82,176.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

146
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 71,000.00      71,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอลอินเทน
ซีฟแคร์ จ ากัด

บริษัท เมดิคอลอินเทน
ซีฟแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09202/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 71,000.- บำท 71,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/8/2561

147

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิดกระตุ้น
หัวใจ 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09177/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/8/2561

148

สายลวดน าสายสวน
เพ่ือการขยายหลอด 
เลือดโคโรนาร่ี 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล 
จ ากัด

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล 
จ ากัด ตามความต้องการ 09172/2561

จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/8/2561

149
 (เคร่ืองตรวจจับ
สัญญาณชีพจร) 11,368.75      11,368.75      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09206/2561

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 11,368.75 บำท 11,368.75 บำท ของผู้ใช้ 29/8/2561

150
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 57,999.35      57,999.35      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09175/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 28/8/2561

151
สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09173/2561
จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 28/8/2561

152

VENTICAIRE ADULT 
B/V FILTER HME 
PORT ST 20,999.82      20,999.82      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09201/2561

จ านวน 300 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 20,999.82 บำท 20,999.82 บำท ของผู้ใช้ 29/8/2561

153

W8273N 60INCH 
ADULT ANES.CIR GSE 
2L 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม 
ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด

บริษัท สยาม 
ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด ตามความต้องการ 09260/2561
จ านวน 200 ชุด รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/8/2561

154

การ์ดรีดเดอร์ Kingston
 USB 3.0 Flash 
Media Reader 2,568.00        2,568.00        เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08883/2561

จ านวน 2 อัน รำคำท่ีเสนอ 2,568.- บำท  2,568.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

155
WD My Passport 
4TB USB 3.0 11,770.00      11,770.00      เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08882/2561

จ านวน 2 อัน รำคำท่ีเสนอ 11,770.- บำท 11,770.- บำท ของผู้ใช้ 8/8/2561

156
Kramer HDMI Fiber 
Optic Cable 50M 20,116.00      20,116.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลล
อปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลล
อปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 09145/2561

จ านวน 1 เส้น รำคำท่ีเสนอ 20,116.- บำท  20,116.-  บำท ของผู้ใช้ 27/8/2561

157

คาสเซ็ตต์บรรจุ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
 เข้มข้น 10113 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08775/2561

จ านวน 25 ชุด ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

158
Ligasure Maryland 
Jaw 37 CM 96,100.00 96,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08777/2561

จ านวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ  96,100.-บาท 96,100.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

159 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน)

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน) ตามความต้องการ 08782/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท100,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

160

คาสเซ็ตต์บรรจุ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
 เข้มข้น 10113 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08801/2561

จ านวน 24 ชุด ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

161

JACKSON-PRATT 
100CC BULB 
RESERVOIR 99,480.00 99,480.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน)

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน) ตามความต้องการ 08804/2561

จ านวน 250 ชุด ราคาท่ีเสนอ 99,480.-บาท 99,480.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

162

JACKSON PRATT 
10MM FLAT DRAIN 
FULL PERF 97,970.00 97,970.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน)

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน) ตามความต้องการ 08833/2561

จ านวน 250 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 97,970.-บาท 97,970.-บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

163 วัสดุของใช้การแพทย์ 59,813.00 59,813.00 เฉพาะเจาะจง
บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08830/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,813.-บาท 59,813.-บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

164 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,884.50 99,884.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08855/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,884.50บาท99,884.50บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

165

1295 ATTEST RAPID 
BI FOR 
H202,30EA/BAG 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08817/2561

จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

166 Caesarean section set 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 09221/2561
จ านวน 111 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

167
Peter Surgical clip 
size Medium 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน)

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด
 (มหาชน) ตามความต้องการ 09222/2561

จ านวน 13 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

168
TISSEEL VHSD 
FROZEN 2ML. 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 09223/2561
จ านวน 15 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

169 น้ ามันดีเซล 561.75 561.75 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 08805/2561
จ านวน 15 ลิตร ราคาท่ีเสนอ  561.75บาท 561.75บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

170
LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48
 กก.) 62,680.97 62,680.97 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)ตามความต้องการ 08925/2561
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 62,680.97บาท62,680.97บาท ของผู้ใช้ 10/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

171
LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48
 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)ตามความต้องการ 08957/2561
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท208,936.59บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

172
LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48
 กก.) 62,680.97 62,680.97 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)ตามความต้องการ 08077/2561
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 62,680.97บาท62,680.97บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

173
LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48
 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)ตามความต้องการ 09190/2561
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท208,936.59บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

174 จ้างเหมาบริการ 38,520 38,520 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 08752/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 38,520.- บาท38,520.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

175 จ้างเหมาบริการ 68,000 68,000 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ข าโป้ย นายกิตติศักด์ิ ข าโป้ย ตามความต้องการ 08753/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 68,000.- บาท68,000.- บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

176 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวัญพร อยู่ยืน นางสาว ขวัญพร อยู่ยืน ตามความต้องการ 08831/2561
จ านวน 110 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท22,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

177 จ้างเหมาบริการ 59,250.00 59,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ละเอียด 2516

 ทีแอนด์ที จ ากัด
บริษัท ละเอียด 2516

 ทีแอนด์ที จ ากัด ตามความต้องการ 08832/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 59,250.- บาท59,250.- บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

178 จ้างเหมาบริการ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาว พรรณภา 

ประคองกลาง
นางสาว พรรณภา 

ประคองกลาง ตามความต้องการ 08834/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท27,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

179 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ คิวท์ จ ากัด บริษัท สไมล์ คิวท์ จ ากัด ตามความต้องการ 08939/2561
จ านวน 100 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 27,000.- บาท27,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

180 จ้างเหมาบริการ 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายวิพุธ กอจรัญจิตต์ นายวิพุธ กอจรัญจิตต์ ตามความต้องการ 08976/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 17/8/2561

181 จ้างเหมาบริการ 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นาย ณัฐวุฒิ กระจ่างรัตน์ นาย ณัฐวุฒิ กระจ่างรัตน์ ตามความต้องการ 09053/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท35,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

182 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 48,800 48,800 เฉพาะเจาะจง นางธัญญา วงศ์ยืน นางธัญญา วงศ์ยืน ตามความต้องการ 09080/2561
จ านวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 48,800.- บาท48,800.- บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

183 จ้างเหมาบริการ 33,100 33,100 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์ ถาวรวัตร์ ตามความต้องการ 09079/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 33,100.- บาท33,100.- บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

184
จ้างเหมาจัดท าเอกสาร
ประกอบ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพิชญ์สินิ เฉลิม
สุขศรี

นางสาวพิชญ์สินิ เฉลิม
สุขศรี ตามความต้องการ 09081/2561

การประชุมจ านวน 120 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท30,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

185
เช่าเร่ืองเสียงและอุป
กรณืในการ 37,500 37,500 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ละเอียด 2516
 ทีแอนด์ที จ ากัด

บริษัท ละเอียด 2516
 ทีแอนด์ที จ ากัด ตามความต้องการ 09158/2561

สัมนา จ านวน 9 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 37,500.- บาท37,500.- บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

186 จ้างเหมาบริการ 88,000 88,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ละเอียด 2516

 ทีแอนด์ที จ ากัด
บริษัท ละเอียด 2516

 ทีแอนด์ที จ ากัด ตามความต้องการ 09156/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 88,000.- บาท88,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

187 ครุภัณฑ์การแพทย์ 131,262.25 131,262.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บางกอก เมดิ

คอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บางกอก เมดิ

คอล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08898/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 131,262.25.-บาท131,262.25.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

188 ครุภัณฑ์ส านักงาน 312,440.00 312,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิคอล

 จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 09153/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 312,440.-บาท312,440.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

189 ครุภัณฑ์ส านักงาน 312,440.00 312,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิคอล

 จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 09154/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 312,440.-บาท312,440.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

190 ครุภัณฑ์การเกษตร 342,400.00 342,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร์ โปร

เจ็ค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท อินเตอร์ โปร

เจ็ค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 09255/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 342,400.-บาท 342,400.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

191 ครุภัณฑ์ส านักงาน 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีที ซัพ
พลาย แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

บริษัท เอสพีที ซัพ
พลาย แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 09256/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 160,000.-บาท160,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

192 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ตามความต้องการ 08615/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท45,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2561

193 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08758/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,918.-บาท7,918.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

194 ครุภัณฑ์การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สัปปายะ สยาม

 จ ากัด
บริษัท สัปปายะ สยาม

 จ ากัด ตามความต้องการ 08763/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,000.-บาท98,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

195 ครุภัณฑ์การแพทย์ 20,653.14 20,653.14 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดี

ดี ไอเดียร์ กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอดี

ดี ไอเดียร์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 08900/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  20,653.14.-บาท20,653.14.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

196 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพไวท์

บอร์ด จ ากัด
บริษัท กรุงเทพไวท์

บอร์ด จ ากัด ตามความต้องการ 08906/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,815.-บาท4,815.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

197 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,182.80 2,182.80 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08909/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,182.80.-บาท2,182.80.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

198 ครุภัณฑ์การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร์ เมดิ

คอล จ ากัด
บริษัท อินเตอร์ เมดิ

คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08916/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท60,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

199 ครุภัณฑ์ส านักงาน 97,840.80 97,840.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08954/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้97,840.80.-บาท97,840.80.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2561

200 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08944/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,550.-บาท2,550.-บาท ของผู้ใช้ 10/8/2561

201 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 09078/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,996.-บาท2,996.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

202 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,420.00 6,591.20 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 09118/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,420.-บาท6,420.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

203 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 09120/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,850.-บาท1,850.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

204 ครุภัณฑ์ส านักงาน 53,072.00 53,072.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09122/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  53,072.-บาท53,072.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

205 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัดตามความต้องการ 09141/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,500.-บาท5,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

206 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,600.94 11,600.94 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มาซูม่า 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มาซูม่า 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09143/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 11,600.94.-บาทราคาท่ีเสนอได้ 11,600.94.-บาทของผู้ใช้ 24/8/2561

207 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามคูลเลอร์ 

อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์ 

อินดัสทร้ี จ ากัด ตามความต้องการ 09147/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  10,500.-บาท10,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

208 ครุภัณฑ์การแพทย์ 20,200.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด เอ็น

จิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็น

จิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 09150/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  20,200.-บาท20,200.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

209 ครุภัณฑ์การแพทย์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 09155/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  34,240.-บาท34,240.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

210 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,900.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 09157/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,900.-บาท11,900.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

211
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 7,900.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 09159/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,900.-บาท7,900.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

212
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 7,900.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 09160/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,900.-บาท7,900.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561
213 ครุภัณฑ์ส านักงาน 17,500.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเทค ซายน์ จ ากัด บริษัท ยูไนเทค ซายน์ จ ากัดตามความต้องการ 09161/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,500.-บาท 17,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

214
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 35,310.00 40,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลล
อปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลล
อปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 09165/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,310.-บาท35,310.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

215
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 20,330.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลล
อปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลล
อปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 09166/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  20,330.-บาท20,330.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

216 ครุภัณฑ์ส านักงาน 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09169/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  13,910.-บาท13,910.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

217 ครุภัณฑ์ส านักงาน 28,997.00 28,997.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09178/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 28,997.-บาท28,997.-บาท ของผู้ใช้ 27/8/2561

218 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09203/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,136.-บาท5,136.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

219 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 09212/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,550.-บาท2,550.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

220 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 09214/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

221 ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัดตามความต้องการ 09220/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  16,400.-บาท16,400.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561
222 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัดตามความต้องการ 09225/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,000.-บาท 5,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

223 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09228/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,922.-บาท4,922.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

224
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 09229/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,926.-บาท1,926.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

225
 จ้างเหมาการจัดงาน 
NCD Forum

1,690,000.00 1,682,682.00 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท วายด์บลู จ ากัด บริษัท วายด์บลู จ ากัด
ตามความต้องการ

507/2561

2018 จ านวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 1,658,500.- บาท1,650,000.- บาท ของผู้ใช้ 6/8/2561

226

 จ้างเหมาเก็บรวบรวม
ข้อมูล

496,000.00     496,000.00    
เฉพาะเจาะจง

 นายบดินทร์  จิตรลัด
ดาและนายอธิษฐ์ บุญมี

 นายบดินทร์  จิตรลัด
ดาและนายอธิษฐ์ บุญมี

ตามความต้องการ

97/2561(ร)

จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 496,000.- บาท496,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

227
 จ้างเหมาบริการ 
จ านวน 3 รายการ

34,240.00       34,240.00      
เฉพาะเจาะจง

บริษัท โซบิสไทย จ ากัด บริษัท โซบิสไทย จ ากัด
ตามความต้องการ

08859/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

ราคาท่ีเสนอ 34,240.- บาท34,240.- บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

228
จ้างเหมาผลิตแผ่นพับ 7,490.00         7,490.00        

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท โอ.เอส.พรินต้ิง

เฮ้าส์ จ ากัด
 บริษัท โอ.เอส.พรินต้ิง

เฮ้าส์ จ ากัด ตามความต้องการ
08860/2561

จ านวน 2,000 แผ่น ราคาท่ีเสนอ 7,490.- บาท 7,490.- บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

229
 จ้างเหมาบริการ 
จ านวน 2 รายการ

8,500.00         8,500.00        
เฉพาะเจาะจง

 นางสาว กมลวดี 
อภิรมย์สุวรรณ

 นางสาว กมลวดี 
อภิรมย์สุวรรณ ตามความต้องการ

08958/2561

ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

230
 จ้างเหมาบริการ 
จ านวน 2 รายการ

12,500.00       12,500.00 
เฉพาะเจาะจง

 นางสาว อภิชญา  บุร
พัฒนานนท์

 นางสาว อภิชญา  บุร
พัฒนานนท์ ตามความต้องการ

08979/2561

ราคาท่ีเสนอ 12,500.- บาท12,500.- บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

231
จ้างเหมาพิมพ์หนังสือฯ 194,782.80     194,782.80 

เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

อุดมศึกษา
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

อุดมศึกษา ตามความต้องการ
08984/2561

จ านวน 328 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 194,782.80 บาท194,782.80 บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

232
 จ้างเหมาผลิตคู่มือ 
จ านวน 7 รายการ

199,127.00     199,127.00 
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด
ตามความต้องการ

08990/2561

ราคาท่ีเสนอ 197,522.- บาทราคาท่ีเสนอ 197,522.- บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

233
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง
 จ ากัด ตามความต้องการ 08780/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท 99,990.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

234
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08761/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

235
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 33,010.00 33,010.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08778/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,010.-บาท 33,010.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

236
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 52,880.00 52,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08781/2561

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  52,880.-บาท 52,880.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

237
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08772/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

238
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08803/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

239
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08799/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

240
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 10,020.00 10,020.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08798/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,020.-บาท 10,020.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

241
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 6,540.00 6,540.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08797/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,540.-บาท 6,540.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

242
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08811/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  68,000.-บาท 68,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

243
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08796/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

244
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08806/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

245
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 08891/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

246
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเทค เมดิคอล
 จ ากัด

บริษัท เอเทค เมดิคอล
 จ ากัด ตามความต้องการ 09247/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

247
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 39,800.00 39,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม ดี ซี 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08885/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  39,800.-บาท 39,800.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

248
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม ดี ซี 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08889/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

249
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 58,680.00 58,680.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08888/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  58,680.-บาท 58,680.-บาท ของผู้ใช้ 8/8/2561

250
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 26,580.00 26,580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08930/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,580.-บาท 26,580.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

251
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,985.00 32,985.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08928/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,985.-บาท 32,985.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

252
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 36,590.00 36,590.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 08927/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,590.-บาท 36,590.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

253
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 33,010.00 33,010.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 09051/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,010.-บาท 33,010.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

254
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 34,485.00 34,485.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 09043/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,485.-บาท 34,485.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

255
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09050/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

256
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 58,700.00 58,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09047/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  58,700.-บาท 58,700.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

257
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 09042/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,000.-บาท 4,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

258
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09213/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,000.-บาท 48,000-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

259
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09210/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

260
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09208/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

261
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเทค เมดิคอล
 จ ากัด

บริษัท เอเทค เมดิคอล
 จ ากัด ตามความต้องการ 09215/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

262
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 77,690.00 77,690.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง
 จ ากัด ตามความต้องการ 09226/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  77,690.-บาท 77,690.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

263
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,350.00 48,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 09217/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,350.-บาท 48,350.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

264
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 10,379.00 10,379.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09238/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,379.-บาท 10,379.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

265
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09237/2561

จ านวน 4 รายการ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

266
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 09245/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,300.-บาท 31,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

267
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09240/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

268
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09235/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

269
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 09246/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,400.-บาท 22,400.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

270
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09243/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

271
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08236/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,000.-บาท 74,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

272
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 09267/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  53,000.-บาท 53,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

273
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 31,080.00 31,080.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 09244/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,080.-บาท 31,080.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

274
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 46,121.00 46,121.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง
 จ ากัด ตามความต้องการ 09241/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  46,121.-บาท 46,121.-บาท ของผู้ใช้ 30/8/2561

275
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09268/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,000.-บาท 35,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

276
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09257/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

277
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 09266/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,500.-บาท 26,500.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

278
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,140.00 32,140.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 09269/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,140.-บาท 32,140.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

279
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 39,980.00 39,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด ตามความต้องการ 09270/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  39,980.-บาท 39,980.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

280
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 09264/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,500.-บาท 8,500.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

281
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09263/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  47,000.-บาท 47,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

282
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09261/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท 37,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

283
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 09265/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,000.-บาท 7,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/8/2561

284
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 09054/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  120,000.-บาท120,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

285
แก๊สเอทธิลีนออ๊กไซด์ 
340 กรัม 97,750.00      97,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง จ ากัด

บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง จ ากัด ตามความต้องการ 08762/2561

จ านวน  115 กระป๋อง รำคำท่ีเสนอ 97,750.-บำท  97,750.-บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

286
แก๊สเอทธิลีนออ๊กไซด์ 
340 กรัม 97,750.00      97,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง จ ากัด

บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง จ ากัด ตามความต้องการ 08802/2561

จ านวสน 115  กระป๋อง รำคำท่ีเสนอ 97,750.- บำท  97,750.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

287
กรรไกรตัดไหมปลาย
แหลมข้างป้านข้างตรง 11,600.00      11,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตะวันแม็คไวซ์ 
จ ากัด

บริษัท ตะวันแม็คไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08846/2561

จ านวน 20  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 11,600.- บำท  11,600.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2561

288
Saliva EJ Transw/Fix
 TiP หลอดดูดน้ าลาย 5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท บลูแพลเนท เท
รดด้ิง  จ ากัด

บริษัท บลูแพลเนท เท
รดด้ิง  จ ากัด ตามความต้องการ 08845/2561

จ านวน 1,400 ชุด รำคำท่ีเสน 5.400- บำท  5.400- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2561
289 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,079.00      21,079.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08884/2561

จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,079.- บำท  21,079.- บำท ของผู้ใช้ 3/8/2561
290 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,507.00      21,507.00      เฉพาะเจาะจงบริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัดบริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08881/2561

จ านวน 2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,507บำท  21,507บำท ของผู้ใช้ 1/8/2561

291 สายสวนปัสสาวะเบอร์ 12 5,490.00        5,490.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ 

เค เอส เทรดด้ิง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ 

เค เอส เทรดด้ิง ตามความต้องการ 08880/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,490- บำท  5,490- บำท ของผู้ใช้ 16/7/2561

292 วัสดุของใช้การแพทย์ 361,831.20    361,831.20    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช 
(ประเทศไทย)จ ากัด

บริษัท ดี เค เอส เอช 
(ประเทศไทย)จ ากัด

ตามความต้องการ 08924/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 361,831.20.- บำท  361,831.20.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

293 Allevyn 10cmx10cm 80,036.00      80,036.00      เฉพาะเจาะจง
บรัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด
บรัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08946/2561
จ านวน  400 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 80,036.- บำท  80,036.- บำท ของผู้ใช้ 10/8/2561

294 Intrasile Gel 25 gel 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง
บรัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด
บรัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08945/2561
จ านวน  500 หลอด รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.- บำท ของผู้ใช้ 10/8/2561

295 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,064.00        5,064.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหาญ

อินเตอร์เนช่ันแนล
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหาญ

อินเตอร์เนช่ันแนล ตามความต้องการ

08950/2561

จ านวน   2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,640.- บำท 5,640.- บำท ของผู้ใช้ 1/8/2561

296
Opsite code 45x28 
cm 4988 26,386.20      26,386.20      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์มเคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์มเคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08947/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,386.20.- บำท  26,386.20.- บำท ของผู้ใช้ 10/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

297
ตัวกรองยา 0.2 
ไมครอน Minisari 70,620.00      70,620.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 08978/2561
จ านวน   30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 70,620- บำท  70,620- บำท ของผู้ใช้ 10/8/2561

298 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00      91,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 08769/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,000.- บำท  91,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/7/2561

299 N.W Dressing 8x12 1น้ิว 84,000.00      84,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 08765/2561
จ านวน 5,600 ซอง รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ ของผู้ใช้ 5/7/2561

300 Wrapping poer Green 60x60 cm 36,660.00      36,660.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์  จ ากัด บริษัท ทริเมอร์  จ ากัด ตามความต้องการ 08767/2561
จ านวน 20  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 36.660 บำท  36.660 บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

301 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์  จ ากัด บริษัท ทริเมอร์  จ ากัด ตามความต้องการ 08766/2561
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

302 ผ้าก๊อสพับ 3x3 8 ช้ัน 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 08773/2561
จ านวน  4   รายการ รำคำท่ีเสนอ 96.000.- บำท  96.000.- บำท ของผู้ใช้ 5/7/2561

303 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,000.00      67,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 08771/2561
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ3 67,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ3 67,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/7/2561

304 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00      97,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัทรักไทยเทคโนโล

ย่ี จ ากัด
บริษัทรักไทยเทคโนโล

ย่ี จ ากัด ตามความต้องการ 08808/2561
จ านวน  รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท  97,200.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

305
PRIMASHFET SMMS 
54 GSM 90x90 35,000.00      35,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง
 จ ากัด ตามความต้องการ 08807/2561

จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท  35,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

306 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,424.80      81,424.80      เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์

โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08812/2561
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 81,424.80.- บำท  81,424.80.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

307 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80      98,803.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08813/2561
จ านวน  3 รายการ รคำท่ีเสนอ 98,803.80.-บำท  98,803.80.-บำท ของผู้ใช้ 26/7/2561

308 Indicators For Plasma 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักไทย

เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท รักไทย

เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 08809/2561
จ านวน  20 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท  36,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2561

309 วัสดุของใช้การแพทย์ 31,500.00      31,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ตามความต้องการ 08810/2561
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 31,500.บำท  31,500.บำท ของผู้ใช้ 12/7/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

310 ชุดเส้ือกาวน์ปรศจาศเช้ือ 42,800.00      42,800.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด
บริษัท  ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 09044/2561
จ านวน  4 แพ็ค รำคำท่ีเสนอ 42,800.-บำท  42,800.-บำท ของผู้ใช้ 5/7/2561

311 น้ ายาล้างท าความสะอาด 36,600.00      36,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09035/2561
จ านวน 200  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 36,600.- บำท  36,600.- บำท ของผู้ใช้ 2007/2561

312 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,600.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิ

คอล ซัพพลาย
บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิ

คอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 09039/2561
จ านวน 2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,600- บำท  8,600- บำท ของผู้ใช้ 19/6/2561

313 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,600.00      98,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09041/2561
จ านวน  2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,600.-บำท  98,600.-บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

314 วัสดุของใช้การแพทย์ 12,222.90      12,222.90      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08111/2561
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,400- บำท  30,400- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

315
Vacutainer Plus CL 
ACT 6ml 70,560.00      70,560.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพ
อินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด

บริษัท กรุงเทพ
อินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตามความต้องการ 09112/2561

จ านวน  360 RACK รำคำท่ีเสนอ 70,560.- บำท  70,560.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

316 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,540.00      23,540.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท   ซิลลิคฟำร์มำ

 จ ำกัด
บริษัท   ซิลลิคฟำร์มำ

 จ ำกัด ตามความต้องการ 09110/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,400.- บำท  60,400.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2561

317
Vacutainer Plus CL 
ACT  3ML 41,520.00      41,520.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท กุงเทพอินเตอร์
โปรดักส์ จ ากัด

บริษัท กุงเทพอินเตอร์
โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 09135/2561

จ านวน  240 RACK รำคำท่ีเสนอ 41,520.- บำท 41,520.-บำท ของผู้ใช้ 7/8/2561

318
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 61,400.00 61,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08783/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  61,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  61,400.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

319
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05949/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,284.-บาทราคาท่ีเสนอได้  1,284.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

320
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08786/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

321
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 74,151.00 74,151.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08787/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,151.-บาทราคาท่ีเสนอได้  74,151.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561
322 ค่าบริการจัดส่งล้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 08788/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

323
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด ตามความต้องการ 08789/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,250.-บาทราคาท่ีเสนอได้  80,250.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

324
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จ ากัด บริษัท ซันตาเทก จ ากัด ตามความต้องการ 08821/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,700.-บาทราคาท่ีเสนอได้  12,700.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

325
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08867/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

326
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08863/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  54,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  54,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

327
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 74,200.00 74,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08864/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,200.-บาทราคาท่ีเสนอได้  74,200.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

328
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08865/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,416.-บาทราคาท่ีเสนอได้  9,416.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

329
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 78,667.00 78,667.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจพีแอล เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท เจพีแอล เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08866/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  78,667.-บาทราคาท่ีเสนอได้  78,667.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

330
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจพีแอล เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท เจพีแอล เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08869/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  81,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  81,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

331
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08870/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

332
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08871/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

333
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08872/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

334
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08936/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  86,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  86,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

335
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08937/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  92,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  92,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

336
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08938/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

337
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08934/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

338
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปัส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โอลิมปัส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08935/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  92,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  92,800.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

339
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,600.00 32,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ 
จ ากัด

บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08933/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  32,600.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

340
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08932/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

341
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 83,800.00 83,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08931/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

342
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08992/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,510.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,510.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

343
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08991/2561

จ านวน 2 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  95,337.-บาทราคาท่ีเสนอได้  95,337.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

344
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 09285/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  25,400.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

345
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จ ากัด บริษัท ซันตาเทก จ ากัด ตามความต้องการ 08989/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,700.-บาทราคาท่ีเสนอได้  12,700.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

346
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,550.00 32,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด ตามความต้องการ 08988/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,550.-บาทราคาท่ีเสนอได้  32,550.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

347
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 69,538.00 69,538.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08987/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  69,538.-บาทราคาท่ีเสนอได้  69,538.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

348
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08986/2561

จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  54,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  54,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561

349
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08985/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  78,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  78,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

350
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 09004/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2561

351
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 26,350.00 26,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด ตามความต้องการ 09005/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,350.-บาทราคาท่ีเสนอได้  26,350.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2561

352
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09006/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,470.-บาทราคาท่ีเสนอได้  22,470.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2561

353
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 09003/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  46,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/8/2561

354
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 83,800.00 83,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 09019/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

355
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,987.00 98,987.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09020/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,987.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,987.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

356
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,550.00 32,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด ตามความต้องการ 09021/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,550.-บาทราคาท่ีเสนอได้  32,550.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

357
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09022/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

358
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด ตามความต้องการ 09024/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  27,900.-บาทราคาท่ีเสนอได้  27,900.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

359
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 09023/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

360
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 09025/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  14,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  14,800.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

361
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซินทีมกรุ๊ป 
จ ากัด

บริษัท ซินทีมกรุ๊ป 
จ ากัด ตามความต้องการ 09026/2561

จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

362
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09027/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

363
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด ตามความต้องการ 09058/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,350.-บาทราคาท่ีเสนอได้  28,350.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

364
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 09056/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,700.-บาทราคาท่ีเสนอได้  22,700.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

365
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 52,625.00 52,625.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09059/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาทราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

366
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09061/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  30,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

367
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09063/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

368
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06185/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

369
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09188/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

370
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09186/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

371
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09189/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

372
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09227/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาทราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 29/8/2561

373
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 83,800.00 83,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08820/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561

374
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08819/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 3/8/2561
375 วัสดุส านักงาน 8,848.90          8,848.90          เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08795/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,848.90 บำท  8,848.90 บำท ของผู้ใช้ 3/8/2561
376 วัสดุส านักงาน 38,723.30        38,723.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08963/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,723.30 บำท 38,723.30 บำท ของผู้ใช้ 15/8/2561

377 วัสดุส านักงาน 75,306.60        75,306.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08994/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,306.60 บำท  75,306.60 บำท ของผู้ใช้ 16/8/2561

378 วัสดุส านักงาน
2,867.60          

2,867.60          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น ตามความต้องการ 08926/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,867.60 บำท  2,867.60 บำท ของผู้ใช้ 14/8/2561

379

ถุงซิป PE ใส ขนาด 
23x35 ซม. (ความยาว
รวมหัวซิป)

80,250.00        
80,250.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพคแอนด์เซฟ 
จ ากัด

บริษัท แพคแอนด์เซฟ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08921/2561

จ านวน 30,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท 80,250.- บำท ของผู้ใช้ 11/8/2561
380 วัสดุส านักงาน 278.20             278.20            เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08956/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 278.20 บำท  278.20 บำท ของผู้ใช้ 14/8/2561
381 วัสดุส านักงาน 8,400.00          8,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08977/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,400.- บำท 8,400.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

382 หมึกเติมปากการ๊อตต้ิง 2,889.00          2,889.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08980/2561
จ านวน 20 ขวด รำคำท่ีเสนอ 2,889.- บำท  2,889.- บำท ของผู้ใช้ 15/8/2561

383 วัสดุส านักงาน 1,309.68          1,309.68         เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 09096/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,309.68 บำท  1,309.68 บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

384 วัสดุส านักงาน
25,252.00        25,252.00       

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต

 จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต

 จ ากัด ตามความต้องการ 09032/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,252.- บำท  25,252.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2561

385 วัสดุส านักงาน
7,276.00          

7,276.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอส.พี.เพ่ิมกิจ 

จ ากัด
บริษัท เอ.เอส.พี.เพ่ิมกิจ 

จ ากัด ตามความต้องการ
09040/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 7,276.- บำท  7,276.- บำท ของผู้ใช้ 22/8/2561

386

ซองกันกระแทก (Air 
Bubble) เม็ดเล็กสีขาว 
DIA 10mm

13,800.00        13,800.00       
เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด บริษัท เอส.ไซเบอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09033/2561

จ านวน 10,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 13,800.- บำท  13,800.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561
387 วัสดุส านักงาน 58,321.42        58,321.42       เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 09095/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 58,321.42 บำท  58,321.42 บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

388

ริบบอน WAX RESIN 
ขนาด 110 x 300 
F/OUT 15,408.00        15,408.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน 
จ ากัด ตามความต้องการ 09103/2561

จ านวน 30 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 15,408.- บำท 15,408.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

389

ผ้าใบไวนิลส าหรับพิมพ์
ภาพกันน้ า ขนาด 42" x
 18 M.

37,450.00        
37,450.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต

 จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต

 จ ากัด ตามความต้องการ 09105/2561
จ านวน 10 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 37,450.- บำท  37,450.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561

390
ท่ีตัดกระดาษ DAHLE 
No.508

1,883.20          
1,883.20         เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม
สาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม
สาส์น ตามความต้องการ 09259/2561

จ านวน 1 อัน รำคำท่ีเสนอ 1,883.20 บำท 1,883.20 บำท ของผู้ใช้ 31/8/2561
391 วัสดุส านักงาน 9,630.00          9,630.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 09262/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,630.- บำท 9,630.- บำท ของผู้ใช้ 31/8/2561

392
กระดาษส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์บัตรคิวสีด า 17,120.00        17,120.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท คิว เมติค 
เทคโนโลยีส์ เอเชีย จ ากัด

บริษัท คิว เมติค 
เทคโนโลยีส์ เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 09272/2561

จ านวน 40 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 17,120.- บำท  17,120.- บำท ของผู้ใช้ 31/08/25613
393 อาหารแห้ง 98,193.90        98,193.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 09017/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 21/8/2561
394 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40        98,782.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 09028/2561

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2561
395 อาหารแห้ง 12,210.00        12,210.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 09099/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,210.- บำท  12,210.- บำท ของผู้ใช้ 24/8/2561
396 อาหารแห้ง 24,941.70        24,941.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 09151/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 25/8/2561
397 ต้นพลูด่าง 5,885.00          5,885.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08951/2561

จ านวน 250 ต้น รำคำท่ีเสนอ 5,885.- บำท 5,885.- บำท ของผู้ใช้ 14/8/2561
398 วัสดุการเกษตร 5,780.14          5,780.14         เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 09029/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,780.14 บำท 5,780.14 บำท ของผู้ใช้ 22/8/2561
399 วัสดุการเกษตร 24,235.50        24,235.50       เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 09176/2561

จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,235.50 บำท 24,235.50 บำท ของผู้ใช้ 28/8/2561
400 TONER HP รุ่น CE505AC 194,740.00      194,740.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08815/2561

จ านวน 70 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 194,750.- บำท  194,750.- บำท ของผู้ใช้ 3/8/2561

401 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,500 4,500 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 08983/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,500.-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

402 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08982/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท  15,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

403 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08969/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท  15,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

404 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 28,800 28,800 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08968/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,800.-บาท 28,800.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

405 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08970/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท  15,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

406 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08975/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

407 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08974/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

408 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,900 2,900 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08972/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,900.-บาท 2,900.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

409 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 32,731 32,731 เจาะจง
 บริษัท พี ซี เด็นตัล 

แลป จ ากัด
บริษัท พี ซี เด็นตัล 

แลป จ ากัด ความต้องการ 08973/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,731.-บาท  32,731.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

410 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 50,354 50,354 เจาะจง
 บริษัท พี ซี เด็นตัล 

แลป จ ากัด
บริษัท พี ซี เด็นตัล 

แลป จ ากัด ความต้องการ 08971/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,354.20.-บาท  50,354.20.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

411 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส

 พี เมด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส

 พี เมด ความต้องการ 08967/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  450.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

412 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,500 31,500 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 08965/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,500.-บาท  31,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

413 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 36,720 36,720 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์แอล 

เอม จ ากัด
บริษัท อี ฟอร์แอล เอม

 จ ากัด ความต้องการ 08966/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,720.-บาท  36,720.-บาท ของผู้ใช้ 14/8/2561

414 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 376,000 376,000 เจาะจง
 บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 09012/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 376,000.-บาท  376,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

415 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,900 25,900 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 09011/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,900.-บาท 25,900.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561

416 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 83,560 83,560 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 09007/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,560.-บาท 83,560.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561

417 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 09008/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561

418 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 09009/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561

419 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,000 10,000 เจาะจง
 บริษัท เอส.พี.ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท เอส.พี.ซัพพลาย

 จ ากัด ความต้องการ 09010/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท  10,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561

420 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08974/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

421 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 500,000 500,000 เจาะจง
 บ.อาฟต้า เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บ.อาฟต้า เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ความต้องการ 09015/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 500,000.-บาท  500,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/8/2561

422 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,482 13,482 เจาะจง บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด ความต้องการ 09106/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,482.-บาท  13,482.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

423 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,900 7,900 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 09097/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,900.-บาท  7,900.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

424 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,700 4,700 เจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เอ็มมีเน้นซ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม

มีเน้นซ์ ความต้องการ 09102/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,700.-บาท  4,700.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561

425 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,613 6,613 เจาะจง
 บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด

บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด ความต้องการ 09104/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,612.-บาท 6,612.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561
426 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,815 4,815 เจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ความต้องการ 09094/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,815.-บาท 4,815.-บาท ของผู้ใช้ 23/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

427 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,824 13,824 เจาะจง
 บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง (1992) จ ากัด

บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง (1992) จ ากัด ความต้องการ 09128/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,824.40.-บาท 13,824.40.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561
428 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,500 16,500 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 09126/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16500.-บาท 16500.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

429 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 37,000 37,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 09134/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37000.-บาท 37000.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

430 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 32,560 32,560 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 09138/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32560.-บาท 32560.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

431 ซ่อมวัสดุ 8,000 8,000 เจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร

เสิร์ทซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร

เสิร์ทซัพพลาย ความต้องการ 09140/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8000.-บาท  8000.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

432 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,600 3,600 เจาะจง
 บริษัท ไพส์ซีส เมดิ

คอล จ ากัด
บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล

 จ ากัด ความต้องการ 09129/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3600.-บาท  3600.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

433 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,000 10,000 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 09142/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10000.-บาท  10000.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

434 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส

 พี เมด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส

 พี เมด ความต้องการ 09130/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  450.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

435 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,000 10,000 เจาะจง

 บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)

 จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ความต้องการ 09191/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท  10,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

436 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,500 2,500 เจาะจง
 บริษัท ออตโต บ๊อก 

เซาท์ อีสต์ เอเชีย
บริษัท ออตโต บ๊อก 
เซาท์ อีสต์ เอเชีย ความต้องการ 09193/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2500.-บาท  2500.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

437 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 38,000 38,000 เจาะจง
 บริษัท บีเจเอช เมดิ

คอล จ ากัด
 บริษัท บีเจเอช เมดิ

คอล จ ากัด ความต้องการ 09177/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38000.-บาท  38000.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

438 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 36,050 36,050 เจาะจง
 บริษัท ฟิลิปส์(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
 บริษัท ฟิลิปส์(ประเทศ

ไทย)จ ากัด ความต้องการ 09192/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,050.-บาท ราคาท่ีเสนอ 36,050.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

439 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 45,000 45,000 เจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด ความต้องการ 09200/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 45000.-บาท ราคาท่ีเสนอ 45000.-บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

440 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,120 3,120 เจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด เอ็น

จิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็น

จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 07926/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,120.-บาท 3,120.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

441 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 123,253.30 123,253.30 เจาะจง
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด ความต้องการ 08049/2561
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 123,253.30 บาท 123,253.30 บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

442 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 46,266.80 46,266.80 เจาะจง
บริษัท ฟูจิฟิล์ม 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ฟูจิฟิล์ม 

(ประเทศไทย) จ ากัด ความต้องการ 08058/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,266.80 บาท 46,266.80 บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

443 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 120,000 120,000 เจาะจง

บริษัท ฮอลลีวู้ด 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

บริษัท ฮอลลีวู้ด 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด ความต้องการ 08073/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 120,000.-บาท 120,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

444 จ้างเหมาบริการ 22,470 22,470 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ

ภักดี ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ

ภักดี ก่อสร้าง ความต้องการ 08183/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,470.-บสาท 22,470.-บสาท ของผู้ใช้ 11/7/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

445 จ้างเหมาบริการ 49,755 49,755 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจิตรพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจิตรพันธ์ุ ความต้องการ 08396/2561
จ านวน 1 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง เอ็นจิเนียร่ิง ของผู้ใช้ 24/7/2561

ราคาท่ีเสนอ 49,755.-บาท 49,755.-บาท

446 จ้างเหมาบริการ 7,511.40 7,511.40 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ

ภักดี ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ

ภักดี ก่อสร้าง ความต้องการ 08395/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,511.40 บาท 7,511.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

447 จ้างเหมาบริการ 3,638 3,638 เจาะจง
บริษัท ซันไฟว์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด
บริษัท ซันไฟว์ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด ความต้องการ 08393/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,638.-บาท 3,638.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

448 จ้างเหมาบริการ 16,000 16,000 เจาะจง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ความต้องการ 08392/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,000.-บาท 16,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

449 จ้างเหมาบริการ 2,400 2,400 เจาะจง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ความต้องการ 08398/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,400.-บาท 2,400.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

450 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 433,350 433,350 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี ความต้องการ 08512/2561
จ านวน 8 รายการ อินโนเวช่ัน โปรดักส์ อินโนเวช่ัน โปรดักส์ ของผู้ใช้ 24/7/2561

ราคาท่ีเสนอ 433,350.-บาท 433,350.-บาท
451 จ้างเหมาบริการ 22,470 22,470 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ตามความต้องการ 08183/2561
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ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ของผู้ใช้ 10/7/2561
ราคาท่ีเสนอ 22,470.-บาท  22,470.-บาท

452 จ้างเหมาบริการ 288,579 288,579 เจาะจง บริษัท เจพี เพาเวอร์ คลีน บริษัท เจพี เพาเวอร์ คลีนตามความต้องการ 08025/2561
จ านวน 7 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 5/7/2561

ราคาท่ีเสนอ 288,579.- บาท  288,579.- บาท

453 จ้างเหมาบริการ 432,266.26 432,266.26 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993)

 เอ็ม.เค.ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993)

 เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ตามความต้องการ 07928/2561
จ านวน 24 รายการ ราคาท่ีเสนอ 432,266.26 บาท  432,266.26 บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

454 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความต้องการ 08919/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  72,000.-บาทของผู้ใช้  09/08/2561

455 เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ศูนย์บริการ
เคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ 
จก.

บ. ศูนย์บริการ
เคร่ืองช่วยฟังอินทิเม็กซ์ 
จก. ตามความต้องการ  08920/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  72,000.-บาทของผู้ใช้  09/08/2561

456 AQUAGEL 5 g SACHETS 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จก.

บ. ฟาร์มาแลนด์ 
(1982) จก. ตามความต้องการ  08997/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,500.-บาทราคาท่ีเสนอ  1,500.-บาท ของผู้ใช้  15/08/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

457 PROLINE PIPETTE 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. กิบไทย จก. บ. กิบไทย จก. ตามความต้องการ  09000/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,000.- บาทราคาท่ีเสนอ  9,000.- บาท ของผู้ใช้  15/08/2561

458 Combitips Advanced 11,181.50 11,181.50 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ซายน์ไบร์ท จก. บ. ซายน์ไบร์ท จก. ตามความต้องการ 09001/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  11,181.50 บาทราคาท่ีเสนอ  11,181.50 บาทของผู้ใช้  15/08/2561

459 กระจกสไลด์แผ่นใส 99,028.50 99,028.50 เฉพาะเจาะจงราคาบ. โอเช่ียนเมด จก. บ. โอเช่ียนเมด จก. ตามความต้องการ  09002/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,028.50 บาทราคาท่ีเสนอ  99,028.50 บาทของผู้ใช้  15/08/2561

460 Tc-99m Cardiolite 93,204.92 93,204.92 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ 09086/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,204.92 บาทราคาท่ีเสนอ  93,204.92 บาทของผู้ใช้  23/08/2561

461
VACUETTE EDTA K2 

TUBE 3 ML. 41,520.00 41,520.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. กรุงเทพอินเตอร์โปร
ดักส์ จก.

บ. กรุงเทพอินเตอร์โปร
ดักส์ จก. ตามความต้องการ  09088/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  41,520.-บาทราคาท่ีเสนอ  41,520.-บาทของผู้ใช้  23/08/2561

462
ReSolve Hydrophilie 

Coatad 8.5 F 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล ตามความต้องการ  09089/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  42,000.-บาทของผู้ใช้  23/08/2561

463
PROGREAT 

MICROCATHTER 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  09091/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  64,200.- บาทราคาท่ีเสนอ  64,200.- บาทของผู้ใช้  23/08/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

464
Hemostasis Valve 

Adapter 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  09092/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  53,500.- บาทราคาท่ีเสนอ  53,500.- บาทของผู้ใช้  23/08/2561

465 AUTO CLAVE TAPE 3/4" 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. บอร์เนียว เมดิคัล จก. บ. บอร์เนียว เมดิคัล จก. ตามความต้องการ 09093/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,424.-บาทราคาท่ีเสนอ  3,424.-บาท ของผู้ใช้  23/08/2561

466
กระบอกตวงพลาสติก

ขนาด 50 ซ๊ซ๊ 3,274.20 3,274.20 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. พีอินเตอร์เทรด อิควิป
เม้นท์ จก.

บ. พีอินเตอร์เทรด อิควิป
เม้นท์ จก. ตามความต้องการ 09098/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,274.20 บาทราคาท่ีเสนอ  3,274.20 บาทของผู้ใช้  23/08/2561

467
QSP 100-1250ul 

Filter Tip 4,248.00 4,248.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. ไอซายเอนซ์ 
เทคโนโลยี จก.

บ. ไอซายเอนซ์ 
เทคโนโลยี จก. ตามความต้องการ  09071/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,248.-บาทราคาท่ีเสนอ  4,248.-บาท ของผู้ใช้  23/08/2561

468
Merit Maestro 
Microcatheter 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล ตามความต้องการ  09072/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  65,000.- บาทราคาท่ีเสนอ  65,000.- บาทของผู้ใช้  23/08/2561

469
GAMMEX PF STERILE 

GLOVE 7,40 53,680.00 53,680.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ทล.) จก.

บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ทล.) จก. ตามความต้องการ  09073/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  53,680.-บาทราคาท่ีเสนอ  53,680.-บาทของผู้ใช้  23/8/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

470

HTAD-HORIZONTAL 
TUBE ATTACHMENT 

DAVICE 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล 
ซัพพลาย

บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล 
ซัพพลาย ตามความต้องการ  09076/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  38,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  38,000.-บาทของผู้ใช้  23/08/2561

471 SOX-2 (SP76) 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. พยาธิภัณฑ์อินเตอร์
เนช่ันแนล จก.

บ. พยาธิภัณฑ์อินเตอร์
เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  09045/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,800.- บาทราคาท่ีเสนอ  42,800.- บาทของผู้ใช้  23/08/2561

472 Connecting Tube 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ทล.) จก.

บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ทล.) จก. ตามความต้องการ  09048/2561

จ านวน  1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,885.- บาทราคาท่ีเสนอ  5,885.- บาท ของผู้ใช้  23/08/2561

473
POWEPPICC 5F DL 

BASIC 135CM 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  09038/2561
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาทราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาทของผู้ใช้  23/08/2561

474
SKATER SINGLE STEP 

8F X 25CM 171,000.00 171,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. บีเจเอช เมดิคอล จก. บ. บีเจเอช เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  09152/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  171,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  171,000.-บาทของผู้ใช้  24/08/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน สิงหำคม  2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

475

สายสวนหลอดเลือดขนาด
เล็กและยาวพิเศษ เพ่ือ

การรักษา 138,800.00 138,800.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เมดสเต็ป จก. บ. เมดสเต็ป จก. ตามความต้องการ  09184/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  138,800.-บาทราคาท่ีเสนอ  138,800.-บาทของผู้ใช้  27/08/2561

476

FLASK 25CM 
CANTED,NECK,VENT 

100 64,713.60 64,713.60 เฉพาะเจาะจงราคาบ. พีอินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก.บ. พีอินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จก.ตามความต้องการ  09204/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  64,713.60.-บาทราคาท่ีเสนอ  64,713.60.-บาทของผู้ใช้  28/08/2561

477 ACCUSTICK II System 123,050.00 123,050.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก.บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ปท.) จก.ตามความต้องการ  09183/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  123,050.-บาทราคาท่ีเสนอ  123,050.-บาทของผู้ใช้  30/08/2561

478
ReSlove Hydrophilie 

Coatad 8.5 F 172,200.00 172,200.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัลบ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ คอนซัลตามความต้องการ  09182/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  172,200.- บาทราคาท่ีเสนอ  172,200.- บาทของผู้ใช้  30/08/2561


