
ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุแบบพิมพ 20,437.00 20,437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูบิเทค โซลูชั่น จํากัด บริษัท ยูบิเทค โซลูชั่น จํากัด ตามความตองการ 03750/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  20,437.-บาท 20,437.-บาท ของผูใช 2/2/2561

2 กอสราง ประปา 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03739/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผูใช 2/2/2561

3 วัสดุแบบพิมพ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมรักษ อําลุงพล นางสาว สมรักษ อําลุงพล ตามความตองการ 03776/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  12,500.-บาท 12,500.-บาท ของผูใช 2/2/2564

4 วัสดุเครื่องแตงกาย 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัด ตามความตองการ 03922/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 49,000.-บาท 49,000.-บาท 9/2/2561

5 วัสดุแบบพิมพ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรคา ราน อมรคา ราคาเหมาะสม 03923/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 32,000.-บาท 32,000.-บาท 8/2/2561

6 วัสดุแบบพิมพ 64,500.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ภาสิน หางหุนสวนจํากัด ภาสิน ตามความตองการ 03912/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 64,500.-บาท 64,500.-บาท ของผูใช 8/2/2561

7 วัสดุแบบพิมพ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 03995/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  13,268.-บาท 13,268.-บาท ของผูใช 9/2/2561

8 วัสดุแบบพิมพ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 

แอนด ปริ้นท จํากัด

บริษัท ภัทรมณี 

สติ๊กเกอร แอนด ปริ้นท 

จํากัด ตามความตองการ 03996/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  10,700.-บาท  10,700.-บาท ของผูใช 9/2/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

9 วัสดุแบบพิมพ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอส พี เอ 

โปรดักส

หางหุนสวนจํากัด เอส พี 

เอ โปรดักส ตามความตองการ 04037/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  22,000.-บาท  22,000.-บาท ของผูใช 12/2/2561

10 วัสดุเครื่องแตงกาย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน ตามความตองการ 04038/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  99,510.-บาท  99,510.-บาท ของผูใช 12/2/2561

11 วัสดุแบบพิมพ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี สติ๊กเกอร 

แอนด ปริ้นท จํากัด

บริษัท ภัทรมณี 

สติ๊กเกอร แอนด ปริ้นท 

จํากัด ตามความตองการ 04039/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  99,980.80.-บาท 99,980.80.-บาท ของผูใช 12/2/2561

12 วัสดุเครื่องแตงกาย 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 

(2001) จํากัด

บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย 

(2001) จํากัด ตามความตองการ 04036/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  6,484.20.-บาท  6,484.20.-บาท ของผูใช 12/2/2561

13 วัสดุแบบพิมพ 86,750.00 86,750.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไทยการพิมพ ราน ไทยการพิมพ ราคาเหมาะสม 04143/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ  86,750.-บาท  86,750.-บาท 15/2/2561

14 วัสดุแบบพิมพ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ยูไนเต็ด เพรส ราน ยูไนเต็ด เพรส ราคาเหมาะสม 04144/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  27,000.-บาท  27,000.-บาท 15/2/2561

15 วัสดุเครื่องแตงกาย 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน ตามความตองการ 04361/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  14,400.-บาท 14,400.-บาท ของผูใช 21/2/2561

16 วัสดุเครื่องแตงกาย 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย (2001) จํากัด บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย (2001) จํากัด ตามความตองการ 04358/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  98,975.-บาท 98,975.-บาท ของผูใช 21/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

17 วัสดุแบบพิมพ 86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน นันทวัน สกรีน ราน นันทวัน สกรีน ราคาเหมาะสม 04362/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  86,500.-บาท 86,500.-บาท 21/2/2561

18 วัสดุแบบพิมพ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.ซัพพลาย ราน เจ.เอส.ซัพพลาย ตามความตองการ 04360/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  96,500.-บาท 96,500.-บาท ของผูใช 21/2/2561

19 วัสดุแบบพิมพ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ตามความตองการ 04367/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  9,000.-บาท  9,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

20 วัสดุกอสราง ประปา 9,212.00 9,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนมารท จํากัด บริษัท แซนมารท จํากัด ตามความตองการ 04359/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  9,212.-บาท 9,212.-บาท ของผูใช 21/2/2561

21 วัสดุแบบพิมพ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราน ริชชี่ ดีไซน แอนด พริ้นติ้ง ราคาเหมาะสม 04405/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ  97,000.-บาท 97,000.-บาท 22/2/2561

22 วัสดุเครื่องแตงกาย 95,658.00 95,658.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย (2001) จํากัด บริษัท รมพิกุล ซัพพลาย (2001) จํากัด ราคาเหมาะสม 04406/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  95,658.-บาท 95,658.-บาท 22/2/2561

23 วัสดุกอสราง ประปา 24,171.00 24,171.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 04408/2561

จํานวน 16 รายการ ราคาที่เสนอ  24,171.-บาท  24,171.-บาท ของผูใช 22/2/2561

24 วัสดุกอสราง ประปา 17,526.00 17,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนมารท จํากัด บริษัท แซนมารท จํากัด ตามความตองการ 04407/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  17,526.-บาท 17,526.-บาท ของผูใช 22/2/2561

25  60,300.92 60,300.92 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ราคาเหมาะสม 04492/2561

จํานวน 9 รายการ ราคาที่เสนอ 60,300.92.-บาท 60,300.92.-บาท 26/2/2561

26 วัสดุกอสราง ประปา 53,199.98 53,199.98 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ราคาเหมาะสม 04476/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 11 รายการ ราคาที่เสนอ 53,199.98.-บาท 53,199.98.-บาท 26/2/2561

27 วัสดุแบบพิมพ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน อมรคา ราน อมรคา ราคาเหมาะสม 04490/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 95,000.-บาท 95,000.-บาท 26/2/2561

28 วัสดุเครื่องแตงกาย 1,669.00 1,669.00 เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2001 ตามความตองการ 04612/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,669.-บาท 1,669.-บาท ของผูใช 19/1/2561

29 วัสดุกอสราง ประปา 27,935.00 37,935.00 เฉพาะเจาะจง ราน เพิ่มพูนการคา ราน เพิ่มพูนการคา ตามความตองการ 04611/2561

จํานวน 16 รายการ ราคาที่เสนอ 27,935.-บาท 27,935.-บาท ของผูใช 28/2/2561

30 วัสดุเครื่องแตงกาย 99,189.00 99,189.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน หางหุนสวนจํากัด ว.ชุติวัฒน ราคาเหมาะสม 04610/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 99,189.-บาท 99,189.-บาท 28/2/2561

31

 FEN. L-P-C 8 - 12.0 

BX 1 (8 FEN) 11,749.99 11,749.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03717/2561

จํานวน 5 ชิ้น ราคาที่เสนอ 11,749.99 บาท 11,749.99 บาท ของผูใช  5/02/2561

32 BLOOD LINE (MDT) 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 03727/2561

จํานวน 1,200 ชุด ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผูใช  5/02/2561

33

Broncho Cath Left 35 

Fr 46,994.40 46,994.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  03725/2561

จํานวน 20 ชิ้น ราคาที่เสนอ 46,994.40 บาท 46,994.40 บาท ของผูใช  5/02/2561

34

2238 RED 

DOT.AD.SOFT CLOTH 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติกา จํากัด บริษัท เดนติกา จํากัด ตามความตองการ 03728/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 60 แพ็ค ราคาที่เสนอ 26,322.-บาท 26,322.-บาท ของผูใช  5/02/2561

35

ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง 

ขนาด 400 cc 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03851/2561

จํานวน 840 ชิ้น ราคาที่เสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผูใช  7/02/2561

36

MASK FT 3 G 3 ชั้น 

(หนากากชนิดคลองหู สี

เขียว) 98,900.00 98,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล แอนด

 ซัพพลาย จก.

บริษัท อินเด็กซ เมดิคัล 

แอนด ซัพพลาย จก. ตามความตองการ 03850/2561

จํานวน 2,300 กลอง ราคาที่เสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผูใช  7/02/2561

37 วัสดุของใชการแพทย 7,199.99 7,199.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03960/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 7,199.99 บาท 7,199.99 บาท ของผูใช  9/02/2561

38 วัสดุของใชการแพทย 64,320.27 64,320.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03959/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 64,320.27 บาท 64,320.27 บาท ของผูใช  9/02/2561

39 วัสดุของใชการแพทย 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โล

จินติกส จก.

บริษัท ดีทแฮลม เคล

เลอร โลจินติกส จก. ตามความตองการ  03957/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 62,060.-บาท 62,060.-บาท ของผูใช  9/02/2561

40

MEPILEX BORDER 

SACRUM 18X18CM 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03955/2561

จํานวน 40 กลอง ราคาที่เสนอ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผูใช  9/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

41

MEPILEX BORDER 

10X10CM 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03954/2561

จํานวน 50 กลอง ราคาที่เสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผูใช  9/02/2561

42 วัสดุของใชการแพทย 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03953/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,996.40 บาท 98,996.40 บาท ของผูใช  14/02/2561

43 วัสดุของใชการแพทย 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04109/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช  14/02/2561

44 TWO WAY (FINGERTIP) 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04107/2561

จํานวน 4,000 อัน ราคาที่เสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผูใช  14/02/2561

45

เข็มเจาะปลายนิ้วขนาด 

23 G 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  04105/2561

จํานวน 40,000 ชิ้น ราคาที่เสนอ 76,000.-บาท 76,000.-บาท ของผูใช  14/02/2561

46

เสื้อกาวนพลาสติก CPE 

lsolation gown 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความตองการ  04116/2561

จํานวน 1,500 ชุด ราคาที่เสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผูใช  14/02/2561

47 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04114/2561

จํานวน 9,000 ชิ้น ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช  13/02/2561

48 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04111/2561

จํานวน 900 กลอง ราคาที่เสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผูใช  14/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

49

เข็ม SPINOCAN 

0.41x88 MM(G 27x3

 1/2 นิ้ว) 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  04117/2561

จํานวน 1,500 ชิ้น ราคาที่เสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผูใช  14/02/2561

50 วัสดุของใชการแพทย 79,501.00 79,501.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04350/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 79,501.-บาท 79,501.-บาท ของผูใช  21/02/2561

51 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04345/2561

จํานวน 690 กลอง ราคาที่เสนอ 99,670.50 บาท 99,670.50 บาท ของผูใช  21/02/2561

52 เรดดอทผูใหญ 2239 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติกา จํากัด บริษัท เดนติกา จํากัด ตามความตองการ 04346/2561

จํานวน 190 ซอง ราคาที่เสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผูใช  21/02/2561

53 THREE WAY 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  04354/2561

จํานวน 9,000 ชิ้น ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช  21/02/2561

54

แถบตรวจปสสาวะชนิด 2

 แถบ CYBOW 2GP 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. ตามความตองการ  04348/2561

จํานวน 30 กลอง ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท 3,600.-บาท ของผูใช  21/02/2561

55 วัสดุของใชการแพทย 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  04355/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผูใช  21/02/2561

56 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04422/2561

จํานวน 890 กลอง ราคาที่เสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผูใช  23/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

57 Jelco IV.Cath 22 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จก. บริษัท เอ็ม.เวล เมด จก. ตามความตองการ 04420/2561

จํานวน 12,000 อัน ราคาที่เสนอ 93,000.-บาท 93,000.-บาท ของผูใช  23/02/2561

58

EXTENSION 1200 

MM. TOP 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิจารณโอสถ หางหุนสวนจํากัด วิจารณโอสถ ตามความตองการ 04419/2561

จํานวน 2,500 เสน ราคาที่เสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผูใช  23/02/2561

59 วัสดุของใชการแพทย 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จก. บริษัท ไทยกอส จก. ตามความตองการ  04469/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผูใช  26/02/2561

60 วัสดุของใชการแพทย 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04464/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผูใช  26/02/2561

61

3582 Tegaderm 5 x 

7 cm. 93,988.80 93,988.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  04463/2561

จํานวน 72 กลอง ราคาที่เสนอ 93,988.80 บาท 93,988.80 บาท ของผูใช  26/02/2561

62 วัสดุของใชการแพทย 79,608.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  04465/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 79,608.-บาท 79,608.-บาท ของผูใช  26/02/2561

63

STETHOSCOPE 3M หัว

แบน ของผูใหญ Classic III 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  04470/2561

จํานวน 25 กลอง ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช  26/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

64

เข็ม SPINAL 25จี x 

3-1/2" BD (เข็มเจาะไข

สันหลัง) 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  04516/2561

จํานวน 300 อัน ราคาที่เสนอ 10,914.-บาท 10,914.-บาท ของผูใช  27/02/2561

65

เสื้อกาวนพลาสติก CPE 

lsolation gown 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จก. บริษัท ซัม เมดิคอล จก. ตามความตองการ  04518/2561

จํานวน 2,000 ชุด ราคาที่เสนอ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผูใช  27/02/2561

66

ชุดใหสารละลายทาง

หลอดเลือดดํา รุน VS10 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกาแคร จํากัด บริษัท เมดิกาแคร จํากัด ตามความตองการ 04519/2561

จํานวน 1,400 ชุด ราคาที่เสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผูใช  27/02/2561

67 วัสดุของใชการแพทย 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04585/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผูใช  28/02/2561

68

Q SYTE LUER ACCESS 

S ITE 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04655/2561

จํานวน 6,600 ชิ้น ราคาที่เสนอ 197,736.-บาท 197,736.-บาท ของผูใช  2/03/2561

69 วัสดุของใชการแพทย 250,275.00 250,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ  04659/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 250,275.-บาท 250,275.-บาท ของผูใช  2/03/2561

70 วัสดุของใชการแพทย 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ  04663/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผูใช  2/03/2561

71  วัสดุของใชการแพทย 192,428.80 192,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04661/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 192,428.80 บาท 192,428.80 บาท ของผูใช  2/03/2561

72 วัสดุของใชการแพทย 19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 04103/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 19,688.-บาท 19,688.-บาท ของผูใช 14/2/2561

73

แผนตรวจการตั้งครรภ 

Blue Cross HCG Strip 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. บริษัท อีซี่ เทรดดิ้ง กรุป จก. ตามความตองการ 04473/2561

จํานวน 100 กลอง ราคาที่เสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผูใช  26/02/2561

74

ชุดปกปองรางกาย รุน 

4510 ขนาด XL 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จํากัด ตามความตองการ 03962/2561

จํานวน 50 ชิ้น ราคาที่เสนอ 5,885.-บาท 5,885.-บาท ของผูใช  9/02/2561

75

ชุดสายกลองสองตรวจ

หลอดลมชนิดที่ดัดงอได 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 00464/2561

จํานวน 8 ชุด ราคาที่เสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผูใช  26/02/2561

76

ชุดเข็มแทงหลอดเลือด

แดง สําหรับเด็ก 

(498107) 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไลออน อินเตอรเมด จก. บริษัท  ไลออน อินเตอรเมด จก. ตามความตองการ 04639/2561

จํานวน 100 ชุด ราคาที่เสนอ 55,000.-บาท 55,000.-บาท ของผูใช  2/03/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

77 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 10,500.00  10,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด ตามความตองการ 03794/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 10,500.- บาท  10,500.- บาท ของผูใช 5/2/2561

78 Swing Tip Disposable 99,400.00  99,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03793/2561

จํานวน 14 กลอง ราคาที่เสนอ 99,400.- บาท 99,400.- บาท ของผูใช 5/2/2561

79 ชุดใสทอระบายน้ําดี ชนิดพลาสติก 16,050.00  16,050.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค

 (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03787/2561

จํานวน 10 เสน ราคาที่เสนอ 16,050.- บาท 16,050.- บาท ของผูใช 5/2/2561

80

สายสวนเพื่อการขยาย

หลอดเลือดโคโรนารี่ 94,500.00  94,500.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04003/2561

จํานวน 3 ชิ้น ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผูใช 12/2/2561

81

Xience ProX 

Everolimus Eluting 

Coronary 75,000.00  75,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส

 จํากัด

บริษัท แอบบอต ลาบอแร

ตอรีส จํากัด ตามความตองการ 03967/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 75,000.- บาท 75,000.- บาท ของผูใช 9/2/2561

82 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 66,000.00  66,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปแคร จํากัด บริษัท ฮอสปแคร จํากัด ตามความตองการ 04002/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 66,000.- บาท 66,000.- บาท ของผูใช 12/2/2561

83 เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวร 66,000.00  66,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03985/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 5 ชิ้น ราคาที่เสนอ 66,000.- บาท 66,000.- บาท ของผูใช 9/2/2561

84 Scopanios ขนาด 5 ลิตร 50,000.00  50,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03979/2561

จํานวน 20 แกลลอน ราคาที่เสนอ 50,000.- บาท 50,000.-  บาท ของผูใช 9/2/2561

85 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 89,880.00  89,880.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04001/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 89,880.- บาท 89,880.-  บาท ของผูใช 12/2/2561

86 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 38,520.00  38,520.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ

สติกส จํากัด

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร 

โลจิสติกส จํากัด ตามความตองการ 04000/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 38,520.- บาท 38,520.-  บาท ของผูใช 12/2/2561

87 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 35,310.00  35,310.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ
03975/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 35,310.- บาท 35,310.-  บาท ของผูใช 9/2/2561

88

สายสวนหัวใจเพื่อการ

ขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ 94,500.00  94,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03973/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผูใช 9/2/2561

89

RENGER DCB OTW 

5x60,80 cm 32,100.00  32,100.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค

 (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04096/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท 32,100.- บาท ของผูใช 14/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

90 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 78,000.00  78,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04169/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 78,000.- บาท 78,000.-  บาท ของผูใช 15/2/2561

91 ชุดสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจ 99,000.00  99,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส จํากัด ตามความตองการ 04165/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 99,000.- บาท 99,000.-  บาท ของผูใช 15/2/2561

92 ULTRAVIST 370  10x100ML 85,921.00  85,921.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04189/2561

จํานวน 1 ชิ้น ราคาที่เสนอ 85,921.- บาท 85,921.- บาท ของผูใช 16/2/2561

93

สายสวนหลอดเลือดนํา

ทางเพื่อการขยายหลอด

เลือด 95,700.00  95,700.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04195/2561

จํานวน 30 ชิ้น ราคาที่เสนอ 95,700.- บาท 95,700.- บาท ของผูใช 16/2/2561

94

TREK Family Coronary 

Dilatation Catheters 60,000.00  60,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส

 จํากัด

บริษัท แอบบอต ลาบอแร

ตอรีส จํากัด ตามความตองการ 04164/2561

จํานวน 10 เสน ราคาที่เสนอ 60,000.- บาท 60,000.-  บาท ของผูใช 15/2/2561

95 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 96,300.00  96,300.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04163/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท 96,300.- บาท ของผูใช 15/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

96 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 17,160.00  17,160.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จํากัด บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จํากัด ตามความตองการ 04398/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 17,160.- บาท 17,160.- บาท ของผูใช 22/2/2561

97 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 30,480.00  30,480.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จํากัด บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จํากัด ตามความตองการ 04417/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอ 30,480.- บาท 30,480.- บาท ของผูใช 23/2/2561

98 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 94,500.00  94,500.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เค.เจ.วาย. 

ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด เค.เจ.

วาย. ซัพพลาย ตามความตองการ 08869/2560

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท  94,500.-  บาท ของผูใช 23/2/2561

99 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 81,000.00  81,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นตัล วิชั่น จํากัด บริษัท เด็นตัล วิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04380/2561

จํานวน 28 รายการ ราคาที่เสนอ 81,000.- บาท 81,000.-  บาท ของผูใช 22/2/2561

100 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 85,040.00  85,040.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอรด คอรปอเรชั่น 

จํากัด

บริษัท แอคคอรด คอร

ปอเรชั่น จํากัด ตามความตองการ 04373/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 85,040.- บาท 85,040.- บาท ของผูใช 22/2/2561

101

FiAPC probe 1500 A, 

dia 1.5 mm, 51,000.00  51,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ไลฟเมด จํากัด บริษัท นิว ไลฟเมด จํากัด ตามความตองการ 04387/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 51,000.- บาท 51,000.- บาท ของผูใช 22/2/2561

102 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 52,650.00  52,650.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04425/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 52,650.- บาท 52,650.- บาท ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

103

Series 2 EFER-DUMON 

Bronchoscope 

Universal 67,677.50  67,677.50  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จํากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จํากัด ตามความตองการ 04430/2561

จํานวน 1 อัน ราคาที่เสนอ 67,677.50 บาท 67,677.50 บาท ของผูใช 23/2/2561

104

Aniosyme Synergy 5 

ขนาด 5 ลิตร 35,000.00  35,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04388/2561

จํานวน 10 แกลลอน ราคาที่เสนอ 35,000.- บาท  35,000.- บาท ของผูใช 22/2/2561

105

Balloon Sheath Set (5 

Pcs) For UM-BS20-26R 94,500.00  94,500.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04391/2561

จํานวน 3 กลอง ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท 94,500.-  บาท ของผูใช 22/2/2561

106 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 96,000.00  96,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 04395/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท 96,000.- บาท ของผูใช 22/2/2561

107 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 57,000.00  57,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 04495/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 57,000.- บาท 57,000.- บาท ของผูใช 27/2/2561

108 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 33,600.00  33,600.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอนเนสท เมดิคอล 

เอเชีย จํากัด

บริษัท ฮอนเนสท เมดิคอล 

เอเชีย จํากัด ตามความตองการ 04468/2561

จํานวน 2 เสน ราคาที่เสนอ 33,600.- บาท 33,600.-  บาท ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

109 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 90,000.00  90,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท โอลิมปส (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04460/2561

จํานวน 2 เสน ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผูใช 26/2/2561

110

Xience ProX 

Everolimus Eluting 

Coronary 75,000.00  75,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส

 จํากัด

บริษัท แอบบอต ลาบอแร

ตอรีส จํากัด ตามความตองการ 04456/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 75,000.- บาท  75,000.- บาท ของผูใช 26/2/2561

111 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 96,300.00  96,300.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04453/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท 96,300.-  บาท ของผูใช 26/2/2561

112

IKAZUCHI - ZERO 

BALLOON ทุก Size 97,500.00  97,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จํากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จํากัด ตามความตองการ 04451/2561

จํานวน 13 EACH ราคาที่เสนอ 97,500.- บาท 97,500.- บาท ของผูใช 26/2/2561

113 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 97,500.00  97,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 04450/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,500.- บาท 97,500.- บาท ของผูใช 26/2/2561

114 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 47,580.00  47,580.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด ตามความตองการ 04511/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 47,580.- บาท 47,580.- บาท ของผูใช 27/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

115

DENTAL STONE 

(COMET 3 YELLOW 

16 KG) 7,250.00    7,250.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นตัล วิชั่น จํากัด บริษัท เด็นตัล วิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04507/2561

จํานวน 5 BX ราคาที่เสนอ 7,250.- บาท 7,250.-  บาท ของผูใช 27/2/2561

116 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 67,240.00  67,240.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 04504/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 67,240.- บาท 67,240.- บาท ของผูใช 27/2/2561

117

สายสวนเพื่อการขยาย

หลอดเลือดโคโรนารี่ 55,000.00  55,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04498/2561

จํานวน 10 ชิ้น ราคาที่เสนอ 55,000.- บาท 55,000.- บาท ของผูใช 27/2/2561

118 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 37,450.00  37,450.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04555/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 37,450.- บาท 37,450.- บาท ของผูใช 28/2/2561

119

POLYPECTOMY SNARE 

POL1-C5-30-23-220-

OL 23,000.00  23,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามความตองการ 04557/2561

จํานวน 10 ชิ้น ราคาที่เสนอ 23,000.- บาท 23,000.- บาท ของผูใช 28/2/2561

120 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 94,962.50  94,962.50  เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค

 (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04637/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 94,962.50 บาท 94,962.50 บาท ของผูใช 29/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

121

สายสองตรวจทางเดิน

น้ําดีและตับออนผานทาง

ปาก 64,200.00  64,200.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค

 (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04559/2561

จํานวน 1 เสน ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท 64,200.- บาท ของผูใช 28/2/2561

122

Xience ProX 

Everolimus Eluting 

Coronary 75,000.00  75,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส

 จํากัด

บริษัท แอบบอต ลาบอแร

ตอรีส จํากัด ตามความตองการ 04614/2561

จํานวน 3 เสน ราคาที่เสนอ 75,000.- บาท  75,000.-  บาท ของผูใช 2/3/2561

123

สายสวนเพื่อการขยาย

หลอดเลือดโคโรนารี่ 53,000.00  53,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04615/2561

จํานวน 10 เสน ราคาที่เสนอ 53,000.- บาท  53,000.-  บาท ของผูใช 2/3/2561

124 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 90,000.00  90,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เซนตจูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04618/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท  90,000.-  บาท ของผูใช 2/3/2561

125 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 86,498.80  86,498.80  เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟค

 (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04633/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 86,498.80 บาท 86,498.80 บาท ของผูใช 2/3/2561

126 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 97,500.00  97,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด บริษัท ไพรม เมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 04628/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,500.- บาท  97,500.-  บาท ของผูใช 2/3/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

127

สายสวนหัวใจเพื่อการ

รักษาหลอดเลือด 50,000.00  50,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04620/2561

จํานวน 2 ชิ้น ราคาที่เสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผูใช 2/3/2561

128

Transcend 2TB 

StoreJet Anti-Shock 

(Navy Blue) 7,062.00    7,062.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด ตามความตองการ 03797/2561

จํานวน 2 อัน ราคาที่เสนอ 7,062.- บาท 7,062.- บาท ของผูใช 5/2/2561

129 WD My Passport 4TB USB 3.0 35,310.00  35,310.00  เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด นฤเดช ซัพ

พลาย

หางหุนสวนจํากัด นฤเดช 

ซัพพลาย ตามความตองการ 04462/2561

จํานวน 6 อัน ราคาที่เสนอ 35,310.- บาท 35,310.- บาท ของผูใช 26/2/2561

130

เครื่องชวยการเตนของ

หัวใจชนิดกระตุนหัวใจ ######## ######## เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04527/2561

จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่เสนอ 150,000.- บาท 150,000.- บาท ของผูใช 27/2/2561

131

Universal set 

Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 03761/2561

จํานวน 117 แพ็ค ราคาที่เสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผูใช 2/2/2561

132

TOTAL PLUS PAK 

2500 23 GA 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03762/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 10 ชิ้น ราคาที่เสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช 2/2/2561

133

neodisher SeptoClean 

size 5 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคมเทค  เฮลทแคร จํากัด บ. เคมเทค  เฮลทแคร จํากตัามความตองการ 03773/2561

จํานวน 37 แกลลลอน ราคาที่เสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผูใช 2/2/2561

134 23GA POST PK W WF 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03774/2561

จํานวน 10 ชิ้น ราคาที่เสนอ 94,160.00บาท 94,160.00บาท ของผูใช 2/2/2561

135

CHALLENGER TI-P SM-

LIGAT.CLIPS 12 CARTR 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03775/2561

จํานวน 2 ชิ้น ราคาที่เสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผูใช 2/2/2561

136 วัสดุของใชการแพทย 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาตามความตองการ 03786/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

137

Universal set 

Reinforced I set 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 03782/2561

จํานวน 117 แพ็ค ราคาที่เสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

138 วัสดุของใชการแพทย 93,327.54 93,327.54 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03790/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  93,327.54.-บาท 93,327.54.-บาท ของผูใช 5/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

139

EGIA30CTAVM EGIA30 

CURVED VAS MED 

SULU 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03792/2561

จํานวน 9 ชิ้น ราคาที่เสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช 5/2/2561

140

กาซ SF6 สําหรับใชการ

ผาตัดทางจักษุวิทยา 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03835/2561

จํานวน 1 ถัง ราคาที่เสนอ  35,310.-บาท 35,310.-บาท ของผูใช 6/2/2561

141 วัสดุของใชการแพทย 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพลาย   บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล ซัพพ    ตามความตองการ 03843/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 6/2/2561

142

CHALLENGER TI-P SM-

LIGAT.CLIPS 12 CARTR 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03844/2561

จํานวน 2 ชิ้น ราคาที่เสนอ  99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผูใช 6/2/2561

143 วัสดุของใชการแพทย 99,370.90 99,370.90 เฉพาะเจาะจง บ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ประเทศ  บ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปร  ตามความตองการ 03896/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ  99,370.90บาท 99,370.90บาท ของผูใช 8/2/2561

144 วัสดุของใชการแพทย 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 03892/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผูใช 8/2/2561

145 วัสดุของใชการแพทย 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 03894/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  97,226.-บาท   97,226.-บาท ของผูใช 8/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

146 9088 ADHESIVE DRAPE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 04067/2561

จํานวน 15 กลอง ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช 13/2/2561

147 วัสดุของใชการแพทย 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํตามความตองการ 04067/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผูใช 13/2/2561

148

SURGICAL GOWN 

STANDARD "L" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัดบ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส ตามความตองการ 04064/2561

จํานวน 500  เซต ราคาที่เสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

149 Universal set Reinforced  99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04066/2561

จํานวน 117 แพ็ค ราคาที่เสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผูใช 13/2/2561

150 วัสดุของใชการแพทย 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 04086/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  93,625.-บาท 93,625.-บาท ของผูใช 14/2/2561

151 วัสดุของใชการแพทย 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04087/2561

Universal set Reinforced I set ราคาที่เสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผูใช 14/2/2561

152

SURGICAL GOWN 

STANDARD "L" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัดบ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส ตามความตองการ 04088/2561

จํานวน 500  เซต ราคาที่เสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 14/2/2561

153

Sharps Safety Device 

40 grids 69,940.00 69,940.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด ตามความตองการ 04089/2561

จํานวน 538 ชิ้น ราคาที่เสนอ  69,940.-บาท 69,940.-บาท ของผูใช 14/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

154

Sharps Safety Device 

20 grids 30,020.00 30,020.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด ตามความตองการ 04094/2561

จํานวน 316 ชิ้น ราคาที่เสนอ 30,020.-บาท 30,020.-บาท ของผูใช 14/2/2561

155 วัสดุของใชการแพทย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บ. ไทยเพียวดีไวซ จํากัด ตามความตองการ 04090/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  4,000.-บาท 4,000.-บาท ของผูใช 14/2/2561

156

UNIVERSAL SET 

(STERILIZE) 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัดบ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส ตามความตองการ 04160/2561

จํานวน 116 ชุด ราคาที่เสนอ  98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผูใช 15/2/2561

157 9088 ADHESIVE DRAPE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 04156/2561

จํานวน 15 กลอง ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผูใช 15/2/2561

158

SURGICAL GOWN 

STANDARD "XL" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัดบ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส ตามความตองการ 04154/2561

จํานวน 500 เซต ราคาที่เสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 15/2/2561

159 Universal set Reinforced  99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04153/2561

จํานวน 117 แพ็ค ราคาที่เสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผูใช 15/2/2561

160 Universal set Reinforced  99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04187/2561

จํานวน 117 แพ็ค ราคาที่เสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผูใช 16/2/2561

161 UNIVERSAL SET (STERILIZ 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส จํากัดบ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส ตามความตองการ 04184/2561

จํานวน 116 ชุด ราคาที่เสนอ  98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผูใช 16/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

162 Universal set Reinforced  99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04231/2561

จํานวน 117 แพ็ค ราคาที่เสนอ 99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผูใช 19/2/2561

163 วัสดุของใชการแพทย 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํตามความตองการ 04232/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผูใช 19/2/2561

164

GAUZE CUT 9" X 12" 

STERILE (20 PCS.) 97,440.00 97,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 04236/2561

จํานวน 4640 ซอง ราคาที่เสนอ 97,440.- บาท 97,440.- บาท ของผูใช 19/2/2561

165

Bioglue 2 ml. Prefilled 

Syring (BG3502-5) 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี- ไซเมด จํากัด บริษัท อี- ไซเมด จํากัด ตามความตองการ 04237/2561

จํานวน 8 ชิ้น ราคาที่เสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผูใช 19/2/2561

166

High Performance 

Gown : XL AAMI Level 

3/(Blue) 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04264/2561

จํานวน 1111 ชิ้น ราคาที่เสนอ  99,990.-บาท 99,990.-บาท ของผูใช 20/2/2561

167 วัสดุของใชการแพทย 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 04257/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผูใช 20/2/2561

168 Peter Surgical clip size S  93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชนบ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหตามความตองการ 04263/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 13 กลอง ราคาที่เสนอ 93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผูใช 20/2/2561

169

Peter Surgical clip size 

Micro clips 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชนบ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหตามความตองการ 04259/2561

จํานวน 10 กลอง ราคาที่เสนอ 98,000.- บาท 98,000.- บาท ของผูใช 20/2/2561

170

030415 ENDO GIA 2 

60 4.8 DLU 97,487.70 97,487.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 04258/2561

จํานวน 15 ชิ้น ราคาที่เสนอ 97,487.70บาท 97,487.70บาท ของผูใช 20/2/2561

171

High Performance 

Gown: LAAMI Level 

3/(Blue) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04274/2561

จํานวน 1250 ชิ้น ราคาที่เสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผูใช 20/2/2561

172

SEA3700 RAPIDVAC 3 

PORT FILTER RFID 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จําบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไท  ตามความตองการ 04316/2561

จํานวน 10 ชุด ราคาที่เสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผูใช 20/2/2561

173 Peter Surgical clip size M  93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชนบ. เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหตามความตองการ 04318/2561

จํานวน 13 กลอง ราคาที่เสนอ 93,600.-บาท  93,600.-บาท ของผูใช 21/2/2561

174

High Performance 

Gown : XXL AAMI 

Level 3/(Blue) 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟพลัส จํากัด บ. ไลฟพลัส จํากัด ตามความตองการ 04319/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1111 ชิ้น ราคาที่เสนอ 99,990.- บาท 99,990.- บาท ของผูใช 21/2/2561

175 วัสดุของใชการแพทย 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04325/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผูใช 21/2/2561

176 วัสดุของใชการแพทย 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04315/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผูใช 21/2/2561

177 วัสดุของใชการแพทย 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04315/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผูใช 21/2/2561

178 วัสดุของใชการแพทย 97,487.70 97,487.70 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04308/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,487.70บาท 97,487.70บาท ของผูใช 21/2/2561

179 วัสดุของใชการแพทย 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04394/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผูใช 22/2/2561

180 วัสดุของใชการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04444/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท 2,5099,510.- บาท0.- บา ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

181 วัสดุของใชการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04445/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท 99,510.- บาท ของผูใช 23/2/2561

182

POLYGLACTIN NO. 5/0 

WITH 12MM. P 

(W9501T) 91,228.20 91,228.20 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04446/2561

จํานวน 42 โหล ราคาที่เสนอ 91,228.20 บาท 91,228.20 บาท ของผูใช 23/2/2561

183 วัสดุของใชการแพทย 84,679.80 84,679.80 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04447/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 84,678.80 บาท 84,678.80 บาท ของผูใช 23/2/2561

184 วัสดุของใชการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04459/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท 99,510.- บาท ของผูใช 26/2/2561

185

VICRYL PLUS SUTURE 

27IN (70CM ) 2-0 

VCP317H 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04458/2561

จํานวน 66 โหล ราคาที่เสนอ 97,584.- บาท 97,584.- บาท ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

186

VICRYL PLUS SUTURE 

27IN (70CM) 3-0 VIO 

VCP316H 98,585.52 98,585.52 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04457/2561

จํานวน 40 โหล ราคาที่เสนอ 98,585.52 บาท 98,585.52 บาท ของผูใช 26/2/2561

187

VICRYL PLUS VIO 

90CM1 CT VCP359H 96,152.34 96,152.34 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04455/2561

จํานวน 51 โหล ราคาที่เสนอ 96,152.34 บาท 96,152.34 บาท ของผูใช 26/2/2561

188

คาสเซ็ตตบรรจุ

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด 

เขมขน 10113 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04454/2561

จํานวน 24 ชุด ราคาที่เสนอ 97,584.- บาท  97,584.- บาท ของผูใช 26/2/2561

189 วัสดุของใชการแพทย 81,664.54 81,584.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04510/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 81,664.54 บาท 81,664.54 บาท ของผูใช 27/2/2561

190 วัสดุของใชการแพทย 99,843.84 99,843.84 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04502/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 99,843.84 บาท 99,843.84 บาท ของผูใช 27/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

191 วัสดุของใชการแพทย 93,539.40 93,539.40 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04501/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 93,539.40 บาท 93,539.40 บาท ของผูใช 27/2/2561

192

กระดาษพิมพภาพขาวดํา

 ยี่หอ โซนี่ รุน UPP- 

210 HD 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง

บ. คียแมน อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด

บ. คียแมน อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ตามความตองการ 04497/2561

จํานวน 5 มวน ราคาที่เสนอ 8,025.- บาท 8,025.- บาท ของผูใช 27/2/2561

193

Elastic Tubular Net 

Bandage # 6 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ราฟาเอล เมดดิซินอล กรุป

 จํากัด

บ. ราฟาเอล เมดดิซินอล

 กรุป จํากัด ตามความตองการ 04499/2561

จํานวน 40 กลอง ราคาที่เสนอ 35,600.- บาท 35,600.- บาท ของผูใช 27/2/2561

194 วัสดุของใชการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04500/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท 99,510.- บาท ของผูใช 27/2/2561

195 วัสดุของใชการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04558/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท 99,510.- บาท ของผูใช 28/2/2561

196

VICRYL VIO 45CM 

M0.7  6/0 S-14  

W9552 55,105.00 55,105.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04560/2561

จํานวน 10 โหล ราคาที่เสนอ 55,105.-บาท 55,105.-บาท ของผูใช 28/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

197 วัสดุของใชการแพทย 94,769.90 94,769.90 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04561/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 94,769.70 บาท 94,769.70 บาท ของผูใช 28/2/2561

198 วัสดุของใชการแพทย 97,466.30 97,466.30 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04563/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 97,466.30 บาท 97,466.30 บาท ของผูใช 28/2/2561

199 วัสดุของใชการแพทย 97,900.00 97,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดโฟกัส จํากัด บ. เมดโฟกัส จํากัด ตามความตองการ 04565/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 97,900.- บาท 97,900.- บาท ของผูใช 28/2/2561

200

คาสเซ็ตตบรรจุ

ไฮโดรเจนเพอรออกไซด 

เขมขน 10113 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04626/2561

จํานวน 24 ชุด ราคาที่เสนอ 97,584.- บาท  97,584.- บาท ของผูใช 28/2/2561

201 วัสดุของใชการแพทย 98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04629/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 98,547.-บาท 98,547.-บาท ของผูใช 2/3/2561

202 วัสดุของใชการแพทย 99,403.00 99,403.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอหนสัน แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บ. จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04632/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 99,403.- บาท 99,403.- บาท ของผูใช 2/3/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

203

เลนสแกวตาเทียมชนิด

นิ่มพับได แบบมองไดไกล

และใกล 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03763/2561

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

204

เลนสแกวตาเทียมชนิดพับ

ได ACRIVA Tri-ED 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อารเอ็กซ จํากัด บ. อารเอ็กซ จํากัด ตามความตองการ 03766/2561

จํานวน 1 ตัว ราคาที่เสนอ 24,000.- บาท  24,000.- บาท ของผูใช 2/2/2561

205 เลนสแกวตาเทียมชนิดนิ่มพับ  26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. คารล ไซสส จํากัด บ. คารล ไซสส จํากัด ตามความตองการ 04174/2561

จํานวน 1 ตัว ราคาที่เสนอ 26,000.- บาท 26,000.- บาท ของผูใช 15/2/2561

206 เลนสแกวตาเทียมชนิดนิ่มพับ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04183/2561

จํานวน 25 ตัว ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 16/2/2561

207 เลนสแกวตาเทียมชนิดนิ่มพับ  38,571.00 38,571.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03854/2561

จํานวน 3 ตัว ราคาที่เสนอ 38,571.- บาท 38,571.- บาท ของผูใช 16/2/2561

208 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อารเอ็กซ จํากัด บ. อารเอ็กซ จํากัด ตามความตองการ 04233/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 62,000.- บาท  62,000.- บาท ของผูใช 19/2/2561

209

เลนสแกวตาเทียมชนิด

นิ่มพับได แบบมองระยะ

เดียว 12,857.00 12,857.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด บ. ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04269/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 ตัว ราคาที่เสนอ 12,857.- บาท 2,857.- บาท ของผูใช 20/2/2561

210 เลนสแกวตาเทียมชนิดนิ่มพับ  2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจเอส วิชั่น จํากัด บ. เจเอส วิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04267/2561

จํานวน 1 ตัว ราคาที่เสนอ 2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผูใช 20/2/2561

211 เลนสแกวตาเทียมชนิดนิ่มพับ  64,285.00 64,285.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04323/2561

จํานวน 1 ตัว ราคาที่เสนอ 64,285.- บาท 64,285.- บาท ของผูใช 21/2/2561

212 เลนสแกวตาเทียมชนิดนิ่มพับ  26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. คารล ไซสส จํากัด บ. คารล ไซสส จํากัด ตามความตองการ 04320/2561

จํานวน 1 ตัว ราคาที่เสนอ 26,000.- บาท 26,000.- บาท ของผูใช 21/2/2561

213

เลนสแกวตาเทียมชนิด

แข็ง Aurolens A5530 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บ. อะควาสตาร จํากัด บ. อะควาสตาร จํากัด ตามความตองการ 04396/2561

จํานวน 1 กลอง ราคาที่เสนอ 700.-บาท 700.-บาท ของผูใช 22/2/2561

214

เลนสแกวตาเทียมชนิด

นิ่มพับได  รุน SN6AT3-9 25,714.00 25,714.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04461/2561

จํานวน 2 ตัว ราคาที่เสนอ 25,714.- บาท 25,714.- บาท ของผูใช 26/2/2561

215

เลนสแกวตาเทียมชนิด

นิ่มพับได แบบมองได 3 

ระยะ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง อินโดไซนา เฮลท แคร จํากัด อินโดไซนา เฮลท แคร จํากตัามความตองการ 04617/2561

จํานวน 1 ตัว ราคาที่เสนอ 26,000.- บาท 26,000.- บาท ของผูใช 2/3/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

216 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 189,609.82 189,609.82 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 04113/2561

จํานวน 200 ถัง ราคาที่เสนอ 189,609.82 บาท 189,609.82 บาท ของผูใช 14/2/2561

217 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 56,558.64 56,558.64 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) บ. ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามความตองการ 04471/2561

จํานวน 60 ถัง ราคาที่เสนอ 56,558.64.- บาท 56,558.64.- บาท ของผูใช 26/2/2561

218 ซอมครุภัณฑการแพทย 17,000 17,000 เจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ความตองการ 03748/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 17,000.-บาท 17,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

219 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 99,000 99,000 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 03741/2561

จํานวน 18 รายการ ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

220 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 99,000 99,000 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 03740/2561

จํานวน 18 รายการ ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

221 ซอมครุภัณฑการแพทย 84,000 84,000 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03758/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

222 ซอมครุภัณฑการแพทย 1,070 1,070 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 03757/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,070.-บาท 1,070.-บาท ของผูใช 5/2/2561

223 ซอมครุภัณฑการแพทย 78,000 78,000 เจาะจง บริษัท ออมนิแคร จํากัด บริษัท ออมนิแคร จํากัด ความตองการ 03756/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

224 ซอมครุภัณฑการแพทย 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03754/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

225 ซอมครุภัณฑการแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ความตองการ 03753/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผูใช 5/2/2561

226 ซอมครุภัณฑการแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ความตองการ 03752/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผูใช 5/2/2561

227 ซอมครุภัณฑการแพทย 28,700 28,700 เจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด ความตองการ 03749/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 28,700.-บาท 28,700.-บาท ของผูใช 5/2/2561

228 ซอมครุภัณฑการแพทย 19,000 19,000 เจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด ความตองการ 03747/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 19,000.-บาท 19,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

229 ซอมครุภัณฑการแพทย 21,000 21,000 เจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด ความตองการ 03746/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

230 ซอมครุภัณฑการแพทย 8,500.01 8,500.01 เจาะจง บริษัท เดรเกอร เมดิคอล จํากัด บริษัท เดรเกอร เมดิคอล จํากัด ความตองการ 03745/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.01 บาท 8,500.01 บาท ของผูใช 5/2/2561

231 ซอมครุภัณฑการแพทย 5,000 5,000 เจาะจง บริษัท ซินทีมกรุป จํากัด บริษัท ซินทีมกรุป จํากัด ความตองการ 03744/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 5,000.-บาท 5,000.-บาท ของผูใช 5/2/2561

232 ซอมครุภัณฑการแพทย 51,360 51,360 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ความตองการ 03742/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 51,360.-บาท 51,360.-บาท ของผูใช 5/2/2561

233 ซอมครุภัณฑการแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ความตองการ 03815/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผูใช 6/2/2561

234 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03814/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 6/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

235 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03813/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 6/2/2561

236 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03812/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 6/2/2561

237 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03811/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 6/2/2561

238 ทําวัสดุการแพทย 42,757.20 42,757.70 เจาะจง บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอล บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอล ความตองการ 03810/2561

จํานวน 1 รายการ แลบอราตอรี่ จํากัด แลบอราตอรี่ จํากัด ของผูใช 6/2/2561

ราคาที่เสนอ 42,757.20 บาท 42,757.20 บาท

239 ทําวัสดุการแพทย 27,777.20 27,777.20 เจาะจง บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอล บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอล ความตองการ 03809/2561

จํานวน 1 รายการ แลบอราตอรี่ จํากัด แลบอราตอรี่ จํากัด ของผูใช 6/2/2561

ราคาที่เสนอ 27,777.20 บาท 27,777.20 บาท

240 ซอมครุภัณฑการแพทย 4,280 4,280 เจาะจง บริษัท บีที คอนเนค จํากัด บริษัท บีที คอนเนค จํากัด ความตองการ 03832/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 4,280.-บาท 4,280.-บาท ของผูใช 6/2/2561

241 ซอมครุภัณฑการแพทย 13,000 13,000 เจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด ความตองการ 03938/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 13,0000.-บาท 13,000.-บาท ของผูใช 9/2/2561

242 ซอมครุภัณฑการแพทย 400 400 เจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ความตองการ 03937/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผูใช 9/2/2561

243 ซอมครุภัณฑการแพทย 13,460 13,460 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03936/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 13,460.-บาท 13,460.-บาท ของผูใช 9/2/2561

244 ซอมครุภัณฑการแพทย 13,290 13,290 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03935/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 13,290.-บาท 13,290.-บาท ของผูใช 9/2/2561

245 ซอมครุภัณฑการแพทย 16,050 16,050 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ความตองการ 03934/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 16,050.-บาท 16,050.-บาท ของผูใช 9/2/2561

246 ซอมครุภัณฑการแพทย 43,450 43,450 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03933/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 43,450.-บาท 43,450.-บาท ของผูใช 9/2/2561

247 ซอมครุภัณฑการแพทย 1,070.00 1,070.00 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 03932/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,070.-บาท 1,070.-บาท ของผูใช 9/2/2561

248 ซอมครุภัณฑการแพทย 1,070.00 1,070.00 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 03931/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,070.-บาท 1,070.-บาท ของผูใช 9/2/2561

249 ซอมครุภัณฑการแพทย 450 450 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี เมด หางหุนสวนจํากัด เอส พี เมด ความตองการ 03928/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผูใช 9/2/2561

250 ซอมครุภัณฑการแพทย 450 450 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03926/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผูใช 9/2/2561

251 ซอมครุภัณฑการแพทย 450 450 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 03925/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผูใช 9/2/2561

252 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 03939/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผูใช 9/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

253 ซอมครุภัณฑการแพทย 48,150 48,150 เจาะจง บริษัท เกททิงเก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เกททิงเก (ประเทศไทย) จํากัด ความตองการ 03579/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 48,150.-บาท 48,150.-บาท ของผูใช 9/2/2561

254 ทําวัสดุการแพทย 23,079.90 23,079.90 เจาะจง บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอล บริษัท สายน้ําทิพยเด็นตอล ความตองการ 04045/2561

จํานวน 1 รายการ แลบอราตอรี่ จํากัด แลบอราตอรี่ จํากัด ของผูใช 13/2/2561

ราคาที่เสนอ 23,079.90 บาท 23,079.90 บาท

255 ทําวัสดุการแพทย 35,839.65 35,839.65 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ความตองการ 04044/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 35,839.65 บาท 35,839.65 บาท ของผูใช 13/2/2561

256 ทําวัสดุการแพทย 10,405.75 10,405.75 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ความตองการ 04043/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 10,405.75 บาท 10,405.75 บาท ของผูใช 13/2/2561

257 ซอมครุภัณฑการแพทย 3,920 3,920 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04042/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,920.-บาท 3,920.-บาท ของผูใช 13/2/2561

258 ซอมครุภัณฑการแพทย 450 450 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส พี เมด หางหุนสวนจํากัด เอส พี เมด ความตองการ 04041/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผูใช 13/2/2561

259 ซอมครุภัณฑการแพทย 400,000 400,000 เจาะจง บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โอลิมปส (ประเทศไทย) จํากัด ความตองการ 03808/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 400,000.-บาท 400,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

260 ซอมครุภัณฑการแพทย 8,560 8,560 เจาะจง บริษัท ป.เคมีอุปกรณ จํากัด บริษัท ป.เคมีอุปกรณ จํากัด ความตองการ 04145/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,560.-บาท 8,560.-บาท ของผูใช 21/2/2561

261 ซอมครุภัณฑการแพทย 35,000 35,000 เจาะจง บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จํากัด บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จํากัด ความตองการ 04238/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 35,000.-บาท 35,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

262 ซอมครุภัณฑการแพทย 63,130 63,130 เจาะจง บริษัท ทรีท เมด จํากัด บริษัท ทรีท เมด จํากัด ความตองการ 04239/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 63,130.-บาท 63,130.-บาท ของผูใช 21/2/2561

263 ซอมครุภัณฑการแพทย 34,240 34,240 เจาะจง บริษัท ทรีท เมด จํากัด บริษัท ทรีท เมด จํากัด ความตองการ 04240/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 34,240.-บาท 34,240.-บาท ของผูใช 21/2/2561

264 ซอมครุภัณฑการแพทย 14,400 14,400 เจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ความตองการ 04241/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 14,400.-บาท 14,400.-บาท ของผูใช 21/2/2561

265 ซอมครุภัณฑการแพทย 28,800 28,800 เจาะจง ราน เอ.พี.เมท กรุป ราน เอ.พี.เมท กรุป ความตองการ 04242/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 28,800.-บาท 28,800.-บาท ของผูใช 21/2/2561

266 ซอมครุภัณฑการแพทย 32,924 32,924 เจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด ความตองการ 04243/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 32,924.-บาท 32,924.-บาท ของผูใช 21/2/2561

267 ซอมครุภัณฑการแพทย 14,445 14,445 เจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแคร จํากัด บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแคร จํากัด ความตองการ 04244/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 14,445.-บาท 14,445.-บาท ของผูใช 21/2/2561

268 ซอมครุภัณฑการแพทย 25,000 25,000 เจาะจง บริษัท เอ็นโดเลนส จํากัด บริษัท เอ็นโดเลนส จํากัด ความตองการ 04245/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

269 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 2,195.64 2,195.64 เจาะจง บริษัท นําวิวัฒนการชาง 1992 จํากัด บริษัท นําวิวัฒนการชาง 1992 จํากัด ความตองการ 04246/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 2,195.64 บาท 2,195.64 บาท ของผูใช 21/2/2561

270 ซอมครุภัณฑการแพทย 220,000 220,000 เจาะจง บริษัท ออมนิแคร จํากัด บริษัท ออมนิแคร จํากัด ความตองการ 04253/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอ 220,000.-บาท 220,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

271 ซอมครุภัณฑการแพทย 56,017.24 56,017.24 เจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแคร จํากัด บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแคร จํากัด ความตองการ 04262/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 56,017.24 บาท 56,017.24 บาท ของผูใช 21/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

272 ซอมครุภัณฑการแพทย 51,360 51,360 เจาะจง บริษัท เกททิงเก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เกททิงเก (ประเทศไทย) จํากัด ความตองการ 04336/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 51,360.-บาท 51,360.-บาท ของผูใช 22/2/2561

273 ซอมครุภัณฑการแพทย 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 04312/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผูใช 22/2/2561

274 ซอมครุภัณฑการแพทย 7,800 7,800 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04311/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 7,800.-บาท 7,800.-บานท ของผูใช 22/2/2561

275 ซอมครุภัณฑการแพทย 28,700 28,700 เจาะจง บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด ความตองการ 04310/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 28,700.-บาท 28,700.-บาท ของผูใช 22/2/2561

276 ซอมครุภัณฑการแพทย 2,950 2,950 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04309/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 2,950.-บาท 2,950.-บาสท ของผูใช 22/2/2561

277 ซอมครุภัณฑการแพทย 2,000 2,000 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04307/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท 2,000.-บาท ของผูใช 22/2/2561

278 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04306/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 22/2/2561

279 ซอมครุภัณฑการแพทย 6,000 6,000 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร จํากัด ความตองการ 04305/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 6,000.-บาท 6,000.-บาท ของผูใช 22/2/2561

280 ซอมครุภัณฑการแพทย 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เอ็มแคร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04304/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผูใช 22/2/2561

281 ซอมครุภัณฑการแพทย 690 690 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04303/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 690.-บาท 690.-บาท ของผูใช 22/2/2561

282 ซอมครุภัณฑการแพทย 6,500 6,500 เจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด ความตองการ 04302/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 6,500.-บาท 6,500.-บาท ของผูใช 22/2/2561

283 ซอมครุภัณฑการแพทย 8,500 8,500 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ความตองการ 04300/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.-บาท 8,500.-บาท ของผูใช 22/2/2561

284 ซอมครุภัณฑการแพทย 11,000 11,000 เจาะจง บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จํากัด ความตองการ 04299/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 11,000.-บาท 11,000.-บาท ของผูใช 22/2/2561

285 ซอมครุภัณฑการแพทย 5,880 5,880 เจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ความตองการ 04298/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 5,880.-บาท 5,880.-บาท ของผูใช 22/2/2561

286 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 94,500 94,500 เจาะจง บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จํากัด ความตองการ 04314/2561

จํานวน 9 รายการ ราคาที่เสนอ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผูใช 22/2/2561

287 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 24,363.90 24,363.90 เจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเว

เตอร (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04188/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 24,363.90 บาท 24,363.90 บาท ของผูใช 19/2/2561

288 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 45,935.10 45,935.10 เจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04248/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 45,935.10 บาท  45,935.10 บาท ของผูใช 20/2/2561

289 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 30,281 30,281 เจาะจง บริษัท โอลิมเปยไทย จํากัด บริษัท โอลิมเปยไทย จํากัด ตามความตองการ 04250/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 30,281.-บาท  30,281.-บาท ของผูใช 20/2/2561

290 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 60,000 60,000 เจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด ตามความตองการ 04324/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

291 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 60,000 60,000 เจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร จํากัด ตามความตองการ 04331/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

292 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 15,194 15,194 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04219/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 15,194.-บาท 15,194.-บาท ของผูใช 20/2/2561

293 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04215/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผูใช 19/2/2561

294 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 9,737 9,737 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04333/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 9,737.-บาท 9,737.-บาท ของผูใช 21/2/2561

295 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04203/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผูใช 19/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

296 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 7,490 7,490 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04216/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 7,490.-บาท  7,490.-บาท ของผูใช 19/2/2561

297 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 6,420 6,420 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04206/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผูใช 19/2/2561

298 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 6,420 6,420 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04167/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผูใช 16/2/2561

299 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04179/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผูใช 16/2/2561

300 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 6,848 6,848 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04180/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 6,848.-บาท  6,848.-บาท ของผูใช 16/2/2561

301 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 1,177 1,177 เจาะจง หางหุนสวนจํากัด นฤเดช ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด นฤเดช ซัพพลายตามความตองการ 04252/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผูใช 20/2/2561

302 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 31,278.24 31,278.24 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด ฟูจิ จํากัด ตามความตองการ 04249/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 31,278.24 บาท 31,278.24 บาท ของผูใช 21/2/2561

303 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 20,300 20,300 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04225/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 20,300.-บาท 20,300.-บาท ของผูใช 20/2/2561

304 จางซอมครุภัณฑสํานักงาน 12,091 12,091 เจาะจง บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด บริษัท แอร เทคนิคอล จํากัด ตามความตองการ 04224/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 12,091.-บาท  12,091.-บาท ของผูใช 20/2/2561

305 ซื้ออะไหลครุภัณฑการแพทย 1,000,000 1,000,000 เจาะจง (ค) บริษัท ฟลิปส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ฟลิปส (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 457/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 1,000,000.-บาท  1,000,000.-บาท ของผูใช 8/2/2561

306 ซื้ออะไหลครุภัณฑสํานักงาน 51,360 51,360 เจาะจง บริษัท ริชเน็ช คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท ริชเน็ช คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตามความตองการ 04337/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 51,360.-บาท 51,360.-บาท ของผูใช 23/2/2561

307 จางซอมแซม 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด ตามความตองการ 03883/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 10,700.-บาท  10,700.-บาท ของผูใช 12/2/2561

308 จางติดตั้ง 99,777.50 99,777.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด ตามความตองการ 04026/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 99,777.50 บาท  99,777.50 บาท ของผูใช 12/2/2561

309 จางปรับปรุง 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด ตามความตองการ 03999/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
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และราคาที่เสนอ

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 99,510 บาท  99,510 บาท ของผูใช 12/2/2561

310 จางเหมาบริการ 11,375.00 11,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นคลาก จํากัด บริษัท เอ็นคลาก จํากัด ตามความตองการ 03737/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 11,375.-บาท  11,375.-บาท ของผูใช 2/2/2561

311 จางติดตั้ง 66,179.50 66,179.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคเตอร ไลทติ้ง บริษัท วิคเตอร ไลทติ้ง ตามความตองการ 03730/2561

จํานวน 2 รายการ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด ของผูใช 2/2/2561

ราคาที่เสนอ 66,179.50 บาท  66,179.50 บาท

312 จางทําวัสดุ 8,212.00 8,212.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน  ถาวรวัตร นายวรวัฒน  ถาวรวัตร ตามความตองการ 03755/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 8,212.-บาท  8,212.-บาท ของผูใช 2/2/2561

313 จางเหมาบริการ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออตโต บอก เซาท บริษัท ออตโต บอก เซาท ตามความตองการ 04146/2561

จํานวน 1 รายการ อีสต เอเชีย จํากัด อีสต เอเชีย จํากัด ของผูใช 15/2/2561

ราคาที่เสนอ 28,000.-บาท  28,000.-บาท

314 จางเหมาบริการ 121,000.00 121,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาลลดรากร  สรสิทธิ์ นายชาลลดรากร  สรสิทธิ์ ตามความตองการ 01058/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 121,000.-บาท  121,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

315 จางเหมาบริการ 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด ตามความตองการ 03910/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 13,482.-บาท  13,482.-บาท ของผูใช 12/2/2561

316 จางติดตั้ง 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จํากัด ตามความตองการ 03882/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 16,050.-บาท  16,050.-บาท ของผูใช 12/2/2561

317 จางเหมาบริการ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สิริภักดี หางหุนสวนจํากัด สิริภักดี ตามความตองการ 04344/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
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และราคาที่เสนอ

จํานวน 3 รายการ กอสราง กอสราง ของผูใช 21/2/2561

ราคาที่เสนอ 23,540.-บาท  23,540.-บาท

318 จางติดตั้ง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง ตามความตองการ 04404/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 5,400.-บาท  5,400.-บาท ของผูใช 22/2/2561

319 จางติดตั้ง 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง ตามความตองการ 04397/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 1,450.-บาท  1,450.-บาท ของผูใช 22/2/2561

320 จางซอมแซม 32,150.00 32,150.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง ตามความตองการ 04363/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 32,150.-บาท  32,150.-บาท ของผูใช 21/2/2561

321 จางติดตั้ง 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง รานเพียรสิน เทรดดิ้ง ตามความตองการ 04374/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 57,000.-บาท  57,000.-บาท ของผูใช 22/2/2561

322 จางซอมครุภัณฑการแพทย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 04082/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 10,800.-บาท  10,800.-บาท ของผูใช 13/2/2561

323 จางซอมครุภัณฑการแพทย 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 04083/2561

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

324 จางซอมครุภัณฑการแพทย 34,650.00 34,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 04080/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 34,650.-บาท  34,650.-บาท ของผูใช 13/2/2561

325 จางซอมครุภัณฑการแพทย 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 04081/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 17,100.-บาท  17,100.-บาท ของผูใช 13/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

326 จางซอมครุภัณฑการแพทย 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 04084/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 11,250.-บาท  11,250.-บาท ของผูใช 13/2/2561

327 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,731 8,731.- เฉพาะเจาะฯ  หจก. นฤเดช ซัพพลาย บริษัท หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๓๔๖/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาที่เสนอ  ๘,๗๓๑.๒๐บาท ๘,๗๓๑.๒๐บาท ของผูใช 23/1/2561

328 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๒,๙๒๕.- ๑๒,๙๒๕.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 03699/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาที่เสนอ ๑๒,๙๒๕.๖๐บาท ๑๒,๙๒๕.๖๐บาท ของผูใช 31/1/2561

329 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,965.- 6,965 เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๕๐๐/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ ราคาที่เสนอ๖,๙๖๕.๗๐ บาท ๖,๙๖๕.๗๐บาท ของผูใช 26/1/2561

330 ถานกระดุม CR๒๐๓๒ ๘๕๖.- 856.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๕๔๐/๒๕๖๑

จํานวน ๒๐ กอน ราคาที่เสนอ  ๘๕๖.-บาท ๘๕๖.บาท ของผูใช 29/1/2561

331

ชุดสายวัดมิเตอร 

TwistGyard 4,800.- 4,800.- เฉพาะเจาะฯ บ.บิงโกล จํากัด บ.บิงโกล จํากัด ตามความตองการ ๐๓๕๖๓/2561

จํานวน ๑ ชุด ราคาที่เสนอ  ๔,๘๐๐.-บาท ๔,๘๐๐.-บาท ของผูใช 29/1/2561

332 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๒๑,๙๖๐.- 21,960.- เฉพาะเจาะฯ บ.บิงโกล จํากัด บ.บิงโกล จํากัด ตามความตองการ ๐๓๖๘๘/2561

จํานวน ๑๑ รายการ ราคาที่เสนอ  ๒๑,๙๖๐.-บาท ๒๑,๙๖๐.-บาท ของผูใช 31/1/2561

333 คัตเตอรตัดทอยี่หอ RIDGID 9,951.- 9,951.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 03732/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน ๑ ตัว ราคาที่เสนอ  ๙,๙๓๙.-บาท ๙,๙๓๙.-บาท ของผูใช 2/2/2561

334 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๗,๐๘๗.- ๑๗,๐๘๗.- เฉพาะเจาะฯ หจก.วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๗๒๑/๒๕๖๑

จํานวน ๕ รายการ ราคาที่เสนอ  ๑๗,๐๘๗.๖๔บาท ๑๗,๐๘๗.๖๔ บาท ของผูใช 2/2/2561

335 ถานกระดุม CR๒๐๓๒ ๘๕๖.- 856.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๔๗๗/๒๕๖๑

จํานวน ๒๐ กอน ราคาที่เสนอ  ๘๕๖.-บาท ๘๕๖.-บาท ของผูใช 26/1/2561

336 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๕,๓๒๔.- ๑๕,๓๒๔.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๖๘๔/๒๕๖๑

จํานวน ๖รายการ ราคาที่เสนอ  ๑๕,๓๒๔.๗๒บาท ๑๕,๓๒๔.๗๒บาท ของผูใช ๓๑/๒๕๖๑

337 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๓๑,๙๖๑.- ๓๑,๙๖๑- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๕๐๔/๒๕๖๑

จํานวน ๔ รายการ ราคาที่เสนอ  ๓๑,๙๖๑.๖๕-บาท ๓๑,๙๖๑.๖๕บาท ของผูใช 26/1/2561

338 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๙,๙๑๐.- ๑๙,๙๑๐.- เฉพาะเจาะฯ หจก.วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๔๓๒/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ  ๑๙,๙๑๐.๑๖บาท ๑๙,๙๑๐.๑๖บาท ของผูใช 25/1/2561

339 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๔๔,๓๗๗.- ๔๔,๓๗๗- เฉพาะเจาะฯ หจก.วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๖๐๔/๒๕๖๑

จํานวน ๔ รายการ ราคาที่เสนอ ๔๔,๓๗๗.๔๔บาท ๔๔,๓๗๗.๔๔บาท ของผูใช 30/1/2561

340 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๒๓,๙๙๗.- ๒๓,๙๙๗.- เฉพาะเจาะฯ หจก.วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๕๓๙/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ  ๒๓,๙๙๗.๐๖บาท ๒๓,๙๙๗.๐๖ บาท ของผูใช 23/1/2561

341 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๓๒,๒๗๖.- ๓๒,๒๗๖.- เฉพาะเจาะฯ ราน ดับบลิว เค. กรุป ราน ดับบลิว เค กรุป ตามความตองการ 0๓๓๗๔/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาที่เสนอ  ๓๒,๒๗๖.๕๕บาท ๓๒,๒๗๖.๕๕-บาท ของผูใช 23/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

342 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๒,๔๔๔.- ๑๒,๔๔๔.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๓๙๒/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาที่เสนอ  ๑๒,๔๔๔.๑๐บาท ๑๒,๔๔๔.๑๐บาท ของผูใช 24/1/2561

343 มิเตอร SANWA YX361 ๑,๘๘๓.- ๑,๘๘๓.- เฉพาะเจาะฯ หจก.นฤเดช ซัพพลาย หจก.นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๔๕๕/๒๕๖๑

จํานวน ๑ ชุด ราคาที่เสนอ  ๑,๘๘๓.๒๐บาท ๑,๘๘๓.๒๐บาท ของผูใช 25/1/2561

344 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๗๘,๙๔๑.- ๗๘,๙๔๑.- เฉพาะเจาะฯ หจก.วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๓๔๙/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ  ๗๘,๙๔๑.๗๖ บาท ๗๘,๙๔๑.๗๖ บาท ของผูใช 23/1/2561

345 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๔๔,๓๗๕.- ๔๔,๓๗๕- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๓๘๖/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ  ๔๔,๓๗๕.๐๔บาท 44,375.04 ของผูใช 24/1/2561

346 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๐,๕๖๐.- ๑๐,๕๖๐.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๔๕๑/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาที่เสนอ  ๑๐,๕๖๐.๙๐บาท ๑๐,๕๖๐.๙๐บาท ของผูใช 25/1/2561

347 วัสดุงานบานงานครัว ๓๐,๑๖๙.- ๓๐,๑๖๙.- เฉพาะเจาะฯ บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความตองการ ๐๒๙๒๒/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ  ๓๐,๑๖๙.-บาท ๓๐,๑๖๙.-บาท ของผูใช 11/1/2561

348 ถวยพลาสติกใสขนาด ๓ ออ ๑๘,๐๘๓.- ๑๘,๐๘๓.- เฉพาะเจาะฯ ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ ๐๓๓๙๗/๒๕๖๑

จํานวน ๑๓ กลอง ราคาที่เสนอ  ๑๘,๐๘๓.-บาท ๑๘,๐๘๓.-บาท ของผูใช 24/1/2561

349 ชุด ADMISSION KIT ๙๘,๔๔๐.- ๙๘,๔๔๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.รวมเชาว จํากัด บ.รวมเชาว จํากัด ตามความตองการ ๐๓๑๗๙/๒๕๖๑

จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด ราคาที่เสนอ  ๙๘,๔๔๐.-บาท ๙๘,๔๔๐.-บาท ของผูใช 18/1/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

350 วัสดุงานบานงานครัว ๙๙,๒๙๖.- ๙๙,296.- เฉพาะเจาะฯ บ.พัสภัณฑ แมนูแฟคเทอริ่งจํากัด บ.พัสภัณฑ แมนูแฟคเทอริ่งจํากัด ตามความตองการ ๐๓๒๒๕/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ ราคาที่เสนอ  ๙๙,๒๙๖.-บาท ๙๙,๒๙๖.-บาท ของผูใช 19/1/2561

351 เทปผายางยืดพยุงครรภ ๓,๒๓๑.- ๓,๒๓๑.- เฉพาะเจาะฯ ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ ๐๓๓๙๕/๒๕๖๑

จํานวน  ๒ มวน  ราคาที่เสนอ ๓,๒๓๑.๔๐บาท  ๓,๒๓๑.๔๐บาท ของผูใช ๒๔/๐๒๕๖๑

352 ถุงพลาสติกใสมูลฝอยติดเชิ้อ ๘๑,๘๕๕.- ๘๑,๘๕๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ ๐๒๒๑๗/๒๕๖๑

๑๕x๒๔นิ้ว จํานวน๑,๕๐๐ กก. ราคาที่เสนอ  ๘๑,๘๕๕.-บาท ๘๑,๘๕๕.-บาท ของผูใช 18/12/2560

353 วัสดุงานบานงานครัว ๔,๙๐๘.- 4,908.- เฉพาะเจาะฯ ราน รุงเรืองทวีกิจ ราน รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ ๐๓๘๓๐/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ ราคาที่เสนอ ๔,๙๐๘.-บาท ๔,๙๐๘.บาท ของผูใช 6/2/2561

354 น้ํายาทําความสะอาดทีโพล ๗๓,๘๓๐.- ๗๓,๘๓๐.- เฉพาะเจาะฯ บ. เชอรวูด เคมิคอล จํากัด บ. เชอรวูด เคมิคอล จํากัด ตามความตองการ 03818/2561

จํานวน ๖๐๐ แกลลอน ราคาที่เสนอ ๗๓,๘๓๐.-บาท ๗๓,๘๓๐.-บาท ของผูใช ๐๓๘๑๘/๒๕๖๑

355 วัสดุงานบานงานครัว ๙,๔๙๒.- ๙,๔๙๒.- เฉพาะเจาะฯ ราน รุงเรืองทวีกิจ ราน รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ ๐๓๗๓๘/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ  ราคาที่เสนอ ๙,๔๙๒.-บาท ๙,๔๙๒.-บาท ของผูใช 2/2/2561

356 วัสดุงานบานงานครัว ๙,๔๙๒.- ๙,๔๙๒.- เฉพาะเจาะฯ ราน รุงเรืองทวีกิจ ราน รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ ๐๓๗๓๘/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ ๙,๔๙๒.-บาท ๙,๔๙๒.-บาท ของผูใช 2/2/2561

357 วัสดุงานบานงานครัว ๒๗,๘๒๐.- ๒๗,๘๒๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๒๓๘๗/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๒๗,๘๒๐.-บาท 1,177.-บาท ของผูใช 21/12/2560



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

358 ผาอนามัยแซนนิตาแบบหวง ๓๔,๕๖๐.- ๓๔,๕๖๐.- เฉพาะเจาะฯ บริษัท แซนนิตา อินเตอรฯ บ.แซนนิตา อินเตอรฯ ตามความตองการ ๐๓๖๙๗/๒๕๖๑

จํานวน ๓๐ หีบ ราคาที่เสนอ ๓๔,๕๖๐.-บาท ๓๔,๕๖๐.บาท ของผูใช 31/1/2561

359 ถวยน้ําดื่มกระดาษปลายแห ๑๐,๙๗๘- ๑๐,๙๗๘.- เฉพาะเจาะฯ บ.เอ็น พ.ีเค. มาสเตอรแพลนฯ บ.เอ็น พ.ีเค. มาสเตอรแพลนฯ ตามความตองการ ๐๓๗๙๙/๒๕๖๑

จํานวน ๕๔,๐๐๐ ใบ  ราคาที่เสนอ ๑๐,๙๗๘.๒๐บาท ๑๐,๙๗๘.๒๐ บาท ของผูใช 5/2/2561

360 วัสดุงานบานงานครัว ๓๑๑,๓๖๐.- ๓๑๑,๓๖๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด ตามความตองการ 07272/2560

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ ๓๑๑,๓๖๐.-บาท ๓๑๑,๓๖๐.-บาท ของผูใช 31/10/2560

361 วัสดุงานบานงานครัว ๒๘๔,๐๐๐.- ๒๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด ตามความตองการ ๐๗๘๔๕/๒๕๖๐

จํานวน ๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๒๘๔,๐๐๐.-บาท ๒๘๔,๐๐๐.-บาท ของผูใช 24/11/2560

362 วัสดุงานบานงานครัว ๓๑๑,๓๖๐.- ๓๑๑,๓๖๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด ตามความตองการ 08467/2560

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ ๓๑๑,๓๖๐.-บาท ๓๑๑,๓๖๐.-บาท ของผูใช 27/12/2560

363 วัสดุงานบานงานครัว ๒๘๔,๐๐๐- ๒๘๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด ตามความตองการ 00455/2561

จํานวน ๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๒๘๔,๐๐๐.-บาท ๒๘๔,๐๐๐.-บาท ของผูใช 24/1/2561

364 กระดาษเช็ดมือแบบแผน๑ชั้ ๑๘๙,๐๐๐.- ๐๘๙,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัลจํากัด ตามความตองการ ๐๐๘๐๑/๒๕๖๑

จํานวน ๓๐๐ หีบ ราคาที่เสนอ ๑๘๙,๐๐๐.-บาท ๑๘๙,๐๐๐.-บาท ของผูใช 7/2/2561

365 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๓,๙๖๓.- ๑๓,๙๖๓.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๗๒๒/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๑๓,๙๖๓.๕๐บาท 13,963.50 ของผูใช 2/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

366 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๒๔,๕๖๐.- ๒๔,๕๖๐.- เฉพาะเจาะฯ ราน ดับบลิว เค. กรุป ราน ดับบลิว เค กรุป ตามความตองการ ๐๓๗๙๘/๒๕๖๑

จํานวน ๘ รายการ ราคาที่เสนอ ๒๔,๕๖๐.๗๘บาท ๒๔,๕๖๐.๗๘บาท ของผูใช 5/2/2561

367 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๒๔,๕๗๗.- ๒๔,๕๗๗.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๘๑๗/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๒๔,๕๗๗.๙๐บาท ๒๔,๕๗๗.๙๐บาท ของผูใช 6/2/2561

368 วัสดุงานบานงานครัว ๙๙,๗๒๔.- ๙๙,๗๒๔.- เฉพาะเจาะฯ บ.พัสภัณฑ แมนูแฟคเทอริ่งจํากัด บ.พัสภัณฑ แมนูแฟคเทอริ่งจํากัด ตามความตองการ ๐๓๔๒๔/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ ราคาที่เสนอ ๙๙,๗๒๔.-บาท ๙๙,๗๒๔.-บาท ของผูใช 25/1/2561

369 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๘,๗๓๑.- ๘,๗๓๑.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๓๔๖/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๘,๗๓๑.๒๐-บาท ๘,๗๓๑.๒๐บาท ของผูใช 23/1/2561

370 ถุงพลาสติกใสมูลฝอยติดเชิ้อ ๘๑,๘๕๕.- ๘๑,๘๕๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ ๐๓๖๗๒/๒๕๖๑

๑๕x๒๔นิ้ว จํานวน๑,๕๐๐ กก. ราคาที่เสนอ 81,855.-บาท 81,855.-บาท ของผูใช 31/1/2561

371 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 11,609.- 11,609.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 03849/2561

จํานวน ๑๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๑๑,๖๐๙.๕๐-บาท 11609.5๐ บาท ของผูใช 7/2/2561

372 วัสดไฟฟาและวิทยุ ๑๒,๙๔๗- ๑๒,๙๔๗.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๓๙๖๘/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ ราคาที่เสนอ ๑๒,๙๔๗.-บาท ๑๒,๙๔๗.-บาท ของผูใช 9/2/2561

373 น้ํายาทําความสะอาดพื้น ๑๒,๘๔๐.- ๑๒,๘๔๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.เอ็น พ.ีเค. มาสเตอรแพลนฯ บ.เอ็น พ.ีเค. มาสเตอรแพลนฯ ตามความตองการ ๐๓๘๕๕/๒๕๖๑

FLOOR Pro จํานวน ๑๐๐ กล  ราคาที่เสนอ ๑๒,๘๔๐.-บาท ๑๒,๘๔๐.-บาท ของผูใช 9/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

374 เกลือปุน(เกลือลางเครื่องกรอ ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- เฉพาะเจาะฯ ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 03887/2561

น้ําอัตโนมัติ)จํานวน ๒๕๐ กก. ราคาที่เสนอ ๒,๑๔๐.บาท ๒,๑๔๐.--บาท ของผูใช 8/2/2561

375 วัสดุงานบานงานครัว ๓๐,๒๙๐.- ๓๐,๒๙๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความตองการ ๐๓๘๕๘/๒๕๖๑

จํานวน ๓ รายการ ราคาที่เสนอ ๓๐,๒๙๐.-บาท ๓๐,๒๙๐.-บาท ของผูใช 7/2/2571

376 ถุงพลาสติกใสขยะสีดํา ๑๕x ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ ๐๓๘๒๐/๒๕๖๑

นิ้ว จํานวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาที่เสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.-บาท ของผูใช 6/2/2561

377 ถุงพลาสติกใสขยะสีดํา ๓๖x ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ ๐๓๗๒๐/๒๕๖๑

นิ้ว จํานวน ๑,๕๐๐ กก.  ราคาที่เสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.-บาท ของผูใช 2/2/2561

378 ถานโทรศัพทไรสาย AAA ๔,๓๖๕.- ๔,๓๖๕.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอรต หจก. วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ ๐๓๙๖๑/๒๕๖๑

จํานวน ๓๐ กอน ราคาที่เสนอ ๔,๓๖๕.๖๐บาท ๔,๓๖๕.๖๐บาท ของผูใช 9/2/2561

379 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๕,๓๕๙.- ๑๕,๓๕๙.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ ๐๔๐๔๖/๒๕๖๑

จํานวน ๑๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๑๕,๓๕๙.๘๕บาท ๑๕,๓๕๙.๘๕บาท ของผูใช 13/2/2561

380 วัสดุไฟฟาและวิทยุ ๑๕,๔๑๓.- ๑๕,๔๑๓.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความตองการ 03998/2561

จํานวน ๑๒ รายการ ราคาที่เสนอ ๑๕,๔๑๓.๓๕บาท ๑๕,๔๑๓.๓๕บาท ของผูใช 12/2/2561

381 เสนลวดซิวปากถุง ๑๒ นิ้ว ๑,๔๔๐.- ๑,๔๔๐.- เฉพาะเจาะฯ ราน เพิ่มพูนการคา ราน เพิ่มพูนการคา ตามความตองการ ๐๔๑๕๗/๒๕๖๑

จํานวน ๒๔ อัน  ราคาที่เสนอ ๑,๔๔๐.--บาท ๑,๔๔๐.-บาท ของผูใช 2/2/2561

382 บันไดอลูมิเนียม แบบยึดหดไ ๕,๕๖๔.- ๕,๕๖๔.- เฉพาะเจาะฯ ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ ๐๓๒๑๘/๒๕๖๑



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน ๑ ตัว ราคาที่เสนอ ๕,๕๖๔.-บาท ๕,๕๖๔.-บาท ของผูใช 19/1/2561

383 ถุงมือพลาสติก ใชครั้งเดียว ๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ตามความตองการ ๐๓๘๐๐/๒๕๖๑

จํานวน ๑๐,๐๐๐ คู  ราคาที่เสนอ 12,๐๐๐.-บาท ๑๒,๐๐๐.-บาท ของผูใช 5/2/2561

384 วัสดุงานบานงานครัว ๒๐,๕๔๔.- ๒๐,๕๔๔.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ ๐๓๗๗๗/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ ราคาที่เสนอ ๒๐,๕๔๔.-บาท ๒๐,๕๔๔.-บาท ของผูใช 5/2/2561

385 วัสดุงานบานงานครัว ๓๔,๗๗๕.- ๓๔,๗๗๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล ตามความตองการ ๐๓๘๘๕/๒๕๖๑

จํานวน ๒ รายการ  ราคาที่เสนอ ๓๔,๗๗๕.-บาท ๓๔,๗๗๕.-บาท ของผูใช 8/2/2561

386 ผงซักฟอกโปร ๔๕๐ กรัม ๑๒,๑๗๑.- ๑๒,๑๗๑.- เฉพาะเจาะฯ บ.สหพัฒนพิบูล จํากัด(มหาชน) บ.สหพัฒนพิบูล จํากัด(มหาชน) ตามความตองการ ๐๓๘๕๗/๒๕๖๑

จํานวน ๒๕ หีบ ราคาที่เสนอ ๑๒,๑๗๑.๒๕บาท ๑๒,๑๗๑.๒๕บาท ของผูใช 7/2/2561

387 วัสดุงานบานงานครัว ๕๓,๙๑๖.- ๕๓,๙๑๖.- เฉพาะเจาะฯ ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ ๐๔๑๔๘/๒๕๖๑

จํานวน ๔ รายการ  ราคาที่เสนอ ๕๓,๙๑๖.๖๐บาท ๕๓,๙๑๖.๖๐บาท ของผูใช 15/2/2561

388 วัสดุงานบานงานครัว ๒๙,๘๖๐.- ๒๙,๘๖๐.- เฉพาะเจาะฯ ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ ๐๓๙๔๕/๒๕๖๑

จํานวน ๔ รายการ ราคาที่เสนอ ๒๙,๘๖๐.๘๐บาท ๒๙,๘๖๐.๘๐บาท ของผูใช 9/2/2561

389 วัสดุงานบานงานครัว ๑๒,๘๕๓.- ๑๒,๘๕๓.- เฉพาะเจาะฯ ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ ๐๓๙๔๖/๒๕๖๑

จํานวน ๔ รายการ  ราคาที่เสนอ ๑๒,๘๕๓.๒๐บาท ๑๒,๘๕๓.๒๐บาท ของผูใช 9/2/2561

390 วัสดุงานบานงานครัว ๔๑,๐๗๗.- ๔๑,๐๗๗.- เฉพาะเจาะฯ ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ ๐๓๘๔๘/๒๕๖๑



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน ๕ รายการ ราคาที่เสนอ ๔๑,๐๗๗.๓๐บาท ๔๑,๐๗๗.๓๐บาท ของผูใช 7/2/2561

391 วัสดุงานบานงานครัว ๑๖,๒๔๔.- ๑๖,๒๔๔.- เฉพาะเจาะฯ ราน รุงเรืองทวีกิจ ราน รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ ๐๔๑๖๘/๒๕๖๑

จํานวน ๔ รายการ  ราคาที่เสนอ ๑๖,๒๔๔.๔๐บาท ๑๖,๒๔๔.๔๐ บาท ของผูใช 15/2/2561

392 วัสดุงานบานงานครัว ๑๙,๙๗๐.- ๑๙,๙๗๐.- เฉพาะเจาะฯ ราน เจริญพานิช ราน เจริญพานิช ตามความตองการ ๐๔๒๙๗/๒๕๖๑

จํานวน ๖ รายการ ราคาที่เสนอ ๑๙,๙๗๐.๔๘บาท ๑๙,๙๗๐.๔๘บาท ของผูใช 21/2/2561

393 วัสดุงานบานงานครัว ๑๒,๙๖๙.- ๑๒,๙๖๙.- เฉพาะเจาะฯ ราน รุงเรืองทวีกิจ ราน รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ ๐๔๒๗๘/๒๕๖๑

จํานวน ๔ รายการ  ราคาที่เสนอ ๑๒,๙๖๙.๑๒บาท ๑๒,๙๖๙.๑๒บาท ของผูใช 20/2/2561

394

ชุดขาเทียมระดับเหนือเขา

ระบบแกนใน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ซันเนเจอร แคร จก. บ. ซันเนเจอร แคร จก. ตามความตองการ  03621/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  25,000.-บาท ราคาที่เสนอ  25,000.-บาท ของผูใช  02/02/2561

395

เครื่องชวยฟงแบบทัดหลังหู

ระบบดิจิตอล 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ศูนยบริการเครื่องชวยฟงอินทิเมบ็. ศูนยบริการเครื่องชวยฟงอติามความตองการ  03616/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  18,000.-บาท ราคาที่เสนอ  18,000.-บาท ของผูใช  02/02/2561

396 SORB-PAD 60X90 CM. 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไทยกอส จก. บ. ไทยกอส จก. ตามความตองการ  03615/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 12,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 12,000.-บาท ของผูใช  02/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

397

1.5 Sys Small orbital 

Floor plate 99,950.00 99,950.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความตองการ  03608/2561

จํานวน 5 รายการ  ราคาที่เสนอ 99,950.-บาท  ราคาที่เสนอ 99,950.-บาท ของผูใช  02/02/2561

398

"DELTALAB" White 

Calibrated Tip 1.200ul 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ จก บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ ตามความตองการ  03634/2561

จํานวน 3 รายการ  ราคาที่เสนอ 11,800.-บาท  ราคาที่เสนอ 11,800.-บาท ของผูใช  02/02/2561

399 Tc-99m Cardiolite 88,782.36 88,782.36 เฉพาะเจาะจงรา

บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซั่น 

(ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลู

ซั่น (ปท.) จก. ตามความตองการ  03791/2561

จํานวน 10 รายการ  ราคาที่เสนอ 88,782.36บาท  ราคาที่เสนอ 88,782.36บา  ของผูใช  02/02/2561

400 Sodium iodide (I-131) 79,554.50 79,554.50 เฉพาะเจาะจงรา

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาติ

สถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียรแหงชาติ ตามความตองการ  03789/2561

จํานวน 4 รายการ  ราคาที่เสนอ 79,554.50บาท  ราคาที่เสนอ 79,554.50บา  ของผูใช  02/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

401

KERRISON 

punch,130,with thin 

footplate,180mm,1mm

,with ejector 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ซัมมิท เฮลทแคร จก. บ. ซัมมิท เฮลทแคร จก. ตามความตองการ  03788/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 90,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 90,000.-บาท ของผูใช  02/02/2561

402

Allied Silocone 

Tubing,Permanently 

Lmplantable,.012"x.025

" 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เมดิแคร (ปท.) จก. บ. เมดิแคร (ปท.) จก. ตามความตองการ  03779/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 18,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 18,000.-บาท ของผูใช  02/02/2561

403 ปุมยางสเตอรไรด 31,400.00 31,400.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. คารล ไซสส จก. บ. คารล ไซสส จก. ตามความตองการ  03781/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 31,400.-บาท  ราคาที่เสนอ 31,400.-บาท ของผูใช  02/02/2561

404

มีดผาตัดแบบใชครั้งเดียว

ทิ้ง เบอร 11 9,999.30 9,999.30 เฉพาะเจาะจงรา บ. เมดสเต็ป จก. บ. เมดสเต็ป จก. ตามความตองการ  03783/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 9,999.30บาท  ราคาที่เสนอ 9,999.30บาท ของผูใช  02/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

405

Micro needle 

holder,TC,straight,210

mm,with catch 99,600.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ซัมมิท เฮลทแคร จก. บ. ซัมมิท เฮลทแคร จก. ตามความตองการ  03785/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 99,600.-บาท  ราคาที่เสนอ 99,600.-บาท ของผูใช  02/02/2561

406

POWERPICC 5F DL 

BASIC 135CM 

STAINLESS 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03828/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 38,520.-บาท  ราคาที่เสนอ 38,520.-บาท ของผูใช  05/02/2561

407

2.3x7 mm ht x-drive 

screw 54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความตองการ  03823/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 54,500.-บาท  ราคาที่เสนอ 54,500.-บาท ของผูใช  05/02/2561

408 Connecting tube 47,508.00 47,508.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) ตามความตองการ  03824/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 47,508.-บาท  ราคาที่เสนอ 47,508.-บาท ของผูใช  05/02/2561

409

สายสวนหลอดเลือดนํา

ทางสําหรับการขยาย

หลอดเลือด 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท.) จกบ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท  ตามความตองการ  03826/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 36,380.-บาท  ราคาที่เสนอ 36,380.-บาท ของผูใช  05/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

410

ชุดอุปกรณสําหรับจี้

ทําลายเนื้องอกดวยคลื่น

ความถี่วิทยุ RFA 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท.) จกบ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท  ตามความตองการ  03827/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 99,000.-บาท ของผูใช  05/02/2561

411

เครื่องชวยฟงแบบทัดหลัง

หูระบบดิจิตอล 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ออดิเมด จก. บ. ออดิเมด จก. ตามความตองการ  03822/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 18,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 18,000.-บาท ของผูใช  05/02/2561

412 Inqwire Guide Wire 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลบ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอตามความตองการ  03821/2561

จํานวน  1 รายการ  ราคาที่เสนอ 11,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 11,000.-บาท ของผูใช  05/2/2561

413

ep Dualfilter TIPS 2-

2000ul 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เอพเพนดอรฟ (ปท.) จก. บ. เอพเพนดอรฟ (ปท.) จกตามความตองการ  03819/2561

จํานวน  1 รายการ  ราคาที่เสนอ 45,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 45,000.-บาท ของผูใช  05/02/2561

414

2.0mm.Cortex Screw 

L.6mm. 86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจงรา หจก. ปยะแอนดแอสโซซิเอทส จหจก. ปยะแอนดแอสโซซิเอ  ตามความตองการ  03759/2561

จํานวน 5 รายการ  ราคาที่เสนอ 86,500.-บาท  ราคาที่เสนอ 86,500.-บาท ของผูใช  01/02/2561

415

Watertrap WaterLock 

2,12pcs. 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เดรเกอร เมดิคัล (ปท.) จก. บ. เดรเกอร เมดิคัล (ปท.) จตามความตองการ  03764/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 42,500.-บาท  ราคาที่เสนอ 42,500.-บาท ของผูใช  01/02/2561

416

MicroAmp optical 8-

tube strip 46,438.00 46,438.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ยีนพลัส จก. บ. ยีนพลัส จก. ตามความตองการ  03765/2561

จํานวน 3 รายการ  ราคาที่เสนอ 46,438.-บาท  ราคาที่เสนอ 46,438.-บาท ของผูใช  01/02/2561

417

สายลวดนําสายสวนเพื่อ

การขยายหลอดเลือดแดง

สวนปลาย 96,835.00 96,835.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท.) จกบ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท  ตามความตองการ  03771/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 96,835.-บาท  ราคาที่เสนอ 96,835.-บาท ของผูใช  01/02/2561

418 Halogen bulb 25v 50w 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เกททิงเก (ทล.) จก. บ. เกททิงเก (ทล.) จก. ตามความตองการ  03767/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 14,250.-บาท  ราคาที่เสนอ 14,250.-บาท ของผูใช  01/02/2561

419

Cellulose Acetate 

Membrane 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. บ. รีเนาน เทคนิคอล จก. ตามความตองการ  03899/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 38,520.-บาท  ราคาที่เสนอ 38,520.-บาท ของผูใช  07/02/2561

420

TOOL 10BA50 LEGEND 

10CM 2MM BALL 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  03898/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 98,440.-บาท  ราคาที่เสนอ 98,440.-บาท ของผูใช  07/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

421

970E PBSC SET (225 

ML BOWL) 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. วีนัสโลจิสติกส จก. บ. วีนัสโลจิสติกส จก. ตามความตองการ  03897/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 30,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 30,000.-บาท ของผูใช  07/02/2561

422

ชุดน้ํายา Cytology test

 Non-GYN Thinprep 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. วีนัสโลจิสติกส จก. บ. วีนัสโลจิสติกส จก. ตามความตองการ  03893/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 80,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 80,000.-บาท ของผูใช  07/02/2561

423

สารทําความสะอาดผสม

เอ็นไซมลางกลองสองตรวจ 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ 03891/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 34,668.-บาท  ราคาที่เสนอ 34,668.-บาท ของผูใช  07/02/2561

424 Sodium iodide (I-131) 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจงรา

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาติ

สถาบันเทคโนโลยี

นิวเคลียรแหงชาติ ตามความตองการ  03895/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 60,990.-บาท  ราคาที่เสนอ 60,990.-บาท ของผูใช  07/02/2561

425 PLASMA SET 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไทยเพียวดีไวซ จก. บ. ไทยเพียวดีไวซ จก. ตามความตองการ  03890/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 68,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 68,000.-บาท ของผูใช  07/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

426

เครื่องชวยฟงแบบทัดหลัง

หูระบบดิจิตอล 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงรา

บ. ศูนยบริการเครื่องชวยฟง

อินทิเม็กซ

บ. ศูนยบริการ

เครื่องชวยฟงอินทิเม็กซ ตามความตองการ  04135/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 36,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 36,000.-บาท ของผูใช  13/02/2561

427

กายอุปกรณเสริมระดับ

เหนือเขาขนาดใหญ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. กรณ และ ไกร จก. บ. กรณ และ ไกร จก. ตามความตองการ  04136/2561

จํานวน 3 รายการ  ราคาที่เสนอ 42,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 42,000.-บาท ของผูใช  13/02/2561

428

สารเภสัชรังสี F-18 FDG 

(5MCI) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงรา รพ.จุฬาภรณ รพ.จุฬาภรณ ตามความตองการ  04098/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 5,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 5,000.-บาท ของผูใช  13/02/2561

429

A.F.O.Swedish Brace 

Women Left 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. สแตนดารด ออรโธซิส จก. บ. สแตนดารด ออรโธซิส จตามความตองการ  04102/2561

จํานวน 4 รายการ  ราคาที่เสนอ 72,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 72,000.-บาท ของผูใช  13/02/2561

430 Cover Glass 24x50 mm. 11,042.40 11,042.40 เฉพาะเจาะจงรา บ. โอเซี่ยนเมด จก. บ. โอเซี่ยนเมด จก. ตามความตองการ  04104/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 11,042.40บาท  ราคาที่เสนอ 11,042.40บา  ของผูใช  13/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

431

10BA10 TOOL 10BA10 

LEGEND 10CM 1MM 

BALL 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04110/2561

จํานวน 4 รายการ  ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท  ราคาที่เสนอ 96,300.-บาท ของผูใช  13/02/2561

432

Crib พลาสติกสําหรับใส

ทารกแรกเกิด 47,840.00 47,840.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บี.เค.ฮอสปตอลซัพพลาย จก บ. บี.เค.ฮอสปตอลซัพพลาย ตามความตองการ  04118/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 47,840.-บาท  ราคาที่เสนอ 47,840.-บาท ของผูใช  13/02/2561

433

DILATOR FOR VESSEL 

DILATOR 6 CH 20 CH 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) ตามความตองการ  04119/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 62,060.-บาท  ราคาที่เสนอ 62,060.-บาท ของผูใช  13/02/2561

434 DCIP test 13,041.00 13,041.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. พีซีที ลาบอราตอี่ เซอรวิส จกบ. พีซีที ลาบอราตอี่ เซอรวิ  ตามความตองการ  04120/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 13,041.-บาท  ราคาที่เสนอ 13,041.-บาท ของผูใช  13/02/2561

435

VACUETTE EDTA K2 

TUBE 3 ML 98,610.00 98,610.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จก.บ. กรุงเทพอินเตอรโปรดักส ตามความตองการ  04121/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 98,610.-บาท  ราคาที่เสนอ 98,610.-บาท ของผูใช  13/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

436

MOUNTING MEDIUM 

2X470ML 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ 04124/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 10,700.-บาท  ราคาที่เสนอ 10,700.-บาท ของผูใช  13/02/2561

437

จางเหมาตรวจภาวะหยุด

หายใจ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จก. บ. เมดิคอลอินเทนซีฟแคร ตามความตองการ  04028/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 50,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 50,000.-บาท ของผูใช  09/02/2561

438

ANKLE FOOT 

ORTHOSIS (AFO) LEAF 

SPRING NO.M RIGHT 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจงรา หจก. วีอาร ซัพพอรต หจก. วีอาร ซัพพอรต ตามความตองการ  04012/2561

จํานวน 6 รายการ  ราคาที่เสนอ 60,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 60,000.-บาท ของผูใช  09/02/2561

439

N.W.DRAPER 60X60 

CM. STERILE 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไทยกอส จก. บ. ไทยกอส จก. ตามความตองการ  04017/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท ของผูใช  09/02/2561

440 Tc-99m Cardiolite 83,009.99 83,009.99 เฉพาะเจาะจงรา บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซั่น (ปท  บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซั่น  ตามความตองการ  04019/2561

จํานวน 8 รายการ  ราคาที่เสนอ 83,009.99บาท  ราคาที่เสนอ 83,009.99บา  ของผูใช  09/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

441 ไนตรัสออกไซด 20 กก. 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความตองการ  04020/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 77,040.-บาท  ราคาที่เสนอ 77,040.-บาท ของผูใช  09/02/2561

442

DUAL HEATED WIRE 

ADAPTOR 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไพสซีส เมดิคอล จก. บ. ไพสซีส เมดิคอล จก. ตามความตองการ  04021/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 22,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 22,000.-บาท ของผูใช  10/01/2561

443 WALKER ผูใหญ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจงรา หจก. วีอาร ซัพพอรต หจก. วีอาร ซัพพอรต ตามความตองการ  04033/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 55,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 55,000.-บาท ของผูใช  09/02/2561

444

Fortress Introducer 

Sheath 6F,Straight 45 

cm. 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไลออน อินเตอรเมด จก. บ. ไลออน อินเตอรเมด จกตามความตองการ  04178/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 6,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 6,000.-บาท ของผูใช  14/02/2561

445

Option Elite 

Retrievable Vena Cava 

Filter 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไลออน อินเตอรเมด จก. บ. ไลออน อินเตอรเมด จกตามความตองการ  04177/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 40,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 40,000.-บาท ของผูใช  14/02/2561

446

Mustang balloon 

6mmx40,70cm. 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท.) จกบ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท  ตามความตองการ  04176/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 12,500.-บาท  ราคาที่เสนอ 12,500.-บาท ของผูใช  14/02/2561

447

Back-up Meier 

Guidewire 300cm. 82,200.00 82,200.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท.) จกบ. บอสตัน ไซเอนทิฟค (ปท  ตามความตองการ  04170/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 82,200.-บาท  ราคาที่เสนอ 82,200.-บาท ของผูใช  14/02/2561

448

GAMMEX PF STERILE 

GLOVE 7.5,40 PRS 4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) ตามความตองการ  04171/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 4,880.-บาท  ราคาที่เสนอ 4,880.-บาท ของผูใช  14/02/2561

449 TIP UNIVERSAL 1-300UL. 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท บ. พี.อินเตอรเทรด อิควิปเม  ตามความตองการ  04172/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 10,700.-บาท  ราคาที่เสนอ 10,700.-บาท ของผูใช  14/02/2561

450

3,5mm small 

compression plate 6 

holes 34,230.00 34,230.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ซินทีมกรุป จก. บ. ซินทีมกรุป จก. ตามความตองการ  04175/2561

จํานวน 5 รายการ  ราคาที่เสนอ 34,230.-บาท  ราคาที่เสนอ 34,230.-บาท ของผูใช  14/02/2561

451 BLADE 1884031 RAD TR 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04161/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 32,100.-บาท  ราคาที่เสนอ 32,100.-บาท ของผูใช  14/02/2561

452 Ottix plus 5 L 10,967.00 10,967.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04162/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 10,967.-บาท  ราคาที่เสนอ 10,967.-บาท ของผูใช  14/02/2561

453 Sodium iodide (I-131) 96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจงรา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรตามความตองการ  04199/2561

จํานวน 4 รายการ  ราคาที่เสนอ 96,086.-บาท  ราคาที่เสนอ 96,086.-บาท ของผูใช  15/02/2561

454

MEDISAFE LANCET 

FOR FINE TOUCH 95,230.00 95,230.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04202/2561

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 95,230.-บาท  ราคาที่เสนอ 95,230.-บาท ของผูใช  15/02/2561

455

สารเภสัชรังสี F-18 FDG 

(5MCI) 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงรา รพ.จุฬาภรณ รพ.จุฬาภรณ ตามความตองการ  04204/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท ของผูใช  15/02/2561

456

Mini-Lexer Bone 

Chisel, 4 mm. 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. อารโธ ซิสเตมส จก. บ. อารโธ ซิสเตมส จก. ตามความตองการ  04208/2561

จํานวน 4 รายการ  ราคาที่เสนอ 68,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 68,000.-บาท ของผูใช  15/02/2561

457 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ลินเด (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด (ปท.) จก. มหาชนตามความตองการ  04207/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท  ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท ของผูใช  15/02/2561

458

POWERPICC 5F DL 

BASIC 135CM 

STAINLESS 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04209/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 38,520.-บาท  ราคาที่เสนอ 38,520.-บาท ของผูใช  15/02/2561

459

760-500 UV 

UNIVERSAL DAB 

DETECTION KIT 92,164.45 92,164.45 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04271/2561

จํานวน 3 รายการ  ราคาที่เสนอ 92,164.45บาท  ราคาที่เสนอ 92,164.45บา  ของผูใช  19/02/261

460

760-500 UV 

UNIVERSAL DAB 

DETECTION KIT 76,938.35 76,938.35 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04273/2561

จํานวน 3 รายการ  ราคาที่เสนอ 76,938.35บาท  ราคาที่เสนอ 76,938.35บา  ของผูใช   19/02/2561

461

760-500 UV 

UNIVERSAL DAB 

DETECTION KIT 91,501.05 91,501.95 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04290/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 91,501.95บาท  ราคาที่เสนอ 91,501.95บา  ของผูใช   19/02/2561

462

10ml Injection tubular 

glass vial,amber Type I 72,263.52 72,263.52 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไบโอเมด จก. บ. ไบโอเมด จก. ตามความตองการ  04276/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ  ราคาที่เสนอ 72,263.52บาท  ราคาที่เสนอ 72,263.52บา  ของผูใช  19/02/2561

463

Plastic test tube,12x75 

mm. 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เดย เมดิคอล (ปท.) จก. บ. เดย เมดิคอล (ปท.) จก.ตามความตองการ  04277/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 99,900.-บาท  ราคาที่เสนอ 99,900.-บาท ของผูใช  19/02/2561

464 MRI Earplugs 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไบเดริช จก. บ. ไบเดริช จก. ตามความตองการ  04376/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 7,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 7,000.-บาท ของผูใช  21/02/2561

465

AIRWAY TEMP AND 

FLOW PROBE 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บีเอ็มไอ เมดิคอล จก. บ. บีเอ็มไอ เมดิคอล จก. ตามความตองการ  04368/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 75,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 75,000.-บาท ของผูใช  21/02/2561

466 กลองใสชิ้นเนื้อ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจงรา รานชัยเลิศการพิมพ รานชัยเลิศการพิมพ ตามความตองการ  04369/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 11,500.-บาท  ราคาที่เสนอ 11,500.-บาท ของผูใช  21/02/2561

467 Slide ฝา 7105F 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจงรา บริษัท เอ็มไพร ไซแอนติฟค จํากบัริษัท เอ็มไพร ไซแอนติฟค ตามความตองการ  04371/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 10,500.-บาท  ราคาที่เสนอ 10,500.-บาท ของผูใช  21/02/2561

468

V-WIPE Hospital Grade 

Disinfectant wipes 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จก. (มหาตามความตองการ  04372/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 45,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 45,000.-บาท ของผูใช  21/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

469

Bench Roll,4-ply 

tissue laminated with 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เฮาสเซน เบอรนสไตน จก. บ. เฮาสเซน เบอรนสไตน จตามความตองการ  04275/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 4,280.-บาท  ราคาที่เสนอ 4,280.-บาท ของผูใช  21/02/2561

470

ReSolve 

HydrophilieCoatad 8.5F 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลบ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอตามความตองการ  04377/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 84,000.-บาท  ราคาที่เสนอ 84,000.-บาท ของผูใช  21/02/2561

471

High Pressure Tubing 

72" 183cm 12000psi 12,250.00 12,250.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอนซัลบ. ฟอรแคส ซายนเอนซ คอตามความตองการ  04378/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 12,250.-บาท  ราคาที่เสนอ 12,250.-บาท ของผูใช  21/02/2561

472 Taxo A "BBL" 34,584.54 34,584.54 เฉพาะเจาะจงรา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความตองการ  04379/2561

จํานวน 4 รายการ  ราคาที่เสนอ 34,584.54 บาท  ราคาที่เสนอ 34,584.54 บ  ของผูใช  21/02/2561

473

CITOTEST Cover Glass 

22x22mm. 5x200pcs. 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ จก บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ ตามความตองการ  04381/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 19,600.-บาท  ราคาที่เสนอ 19,600.-บาท ของผูใช  21/02/2561

474

DILATOR FOR VESSEL 

DILATOR 6 CH 20 CH 79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) ตามความตองการ  04383/2561

จํานวน 3 รายการ  ราคาที่เสนอ 79,180.-บาท  ราคาที่เสนอ 79,180.-บาท ของผูใช  21/02/2561

475 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ลินเด (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด (ปท.) จก. มหาชนตามความตองการ  04384/2561

จํานวน 1 รายการ  ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท  ราคาที่เสนอ 3,210.-บาท ของผูใช  21/02/2561

476

อุปกรณยึดอวัยวะในการ

ฉายแสง(Uni-Frame 

9x14") 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความตองการ 04533/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 87,500.-บาท ราคาที่เสนอ 87,500.-บาท ของผูใช 26/2/2561

477

100770315 2500 

500ML STERILE H20 

RESPIFLO 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04514/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,099.-บาท ราคาที่เสนอ 6,099.-บาท ของผูใช  26/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

478

PES-15-B-SI 

PESTLE,PRE-

STERILIZED 100/PK 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจงรา บ.พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จบ.พี.อินเตอรเทรด อิควิปเม  ตามความตองการ  04532/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 3,531.-บาท ราคาที่เสนอ 3,531.-บาท ของผูใช  26/02/2561

479 Surg-I-Band 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. พี.เอส.ฮอสพอทอล โปรดักส บ. พี.เอส.ฮอสพอทอล โปร  ตามความตองการ  04531/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 39,000.-บาท ราคาที่เสนอ 39,000.-บาท ของผูใช  26/02/2561

480

STRAIGHT PLATE 2 

HOLE,MEDIUM 99,831.00 99,831.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเมนท  บ. ฟนิกซ เซอรจิคัล อิควิปเ   ตามความตองการ  04528/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 99,831.-บาท ราคาที่เสนอ 99,831.-บาท ของผูใช  26/02/2561

481

HtSelf drilling X-dr 

Screw 1.5x4mm. 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. บิซิคอม จก. บ. บิซิคอม จก. ตามความตองการ  04526/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 28,000.-บาท ราคาที่เสนอ 28,000.-บาท ของผูใช  26/02/2561

482

HI-CLEAN SPRAY FOR 

HANDPIECE USE 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจงรา หจก. เอ็มมีเนนซ หจก. เอ็มมีเนนซ ตามความตองการ  04525/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 9,000.-บาท ราคาที่เสนอ 9,000.-บาท ของผูใช  26/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

483

UNICONT 30 ML.PTD 

LABEL 33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท บ. พี.อินเตอรเทรด อิควิปเม  ตามความตองการ  04513/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 33,705.-บาท ราคาที่เสนอ 33,705.-บาท ของผูใช  26/02/2561

484 SCREW CAP TUBE2.0ML. 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. พี.อินเตอรเทรด อิควิปเมนท บ. พี.อินเตอรเทรด อิควิปเม  ตามความตองการ  04367/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 13,268.-บาท ราคาที่เสนอ 13,268.-บาท ของผูใช  26/02/2561

485

BIOFEATHER:SEMIAUTO

.DISPOS.BIOP 

20GX16CM 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) จก. บ. แปซิฟค เฮลธแคร (ทล.) ตามความตองการ  04534/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 40,660.-บาท ราคาที่เสนอ 40,660.-บาท ของผูใช  26/02/2561

486

760-500 UV 

UNIVERSAL DAB 

DETECTION KIT 91,501.05 91,501.05 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04520/2561

จํานวน 10 รายการ ราคาที่เสนอ 91,501.05บาท ราคาที่เสนอ 91,501.05บา ของผูใช  26/02/2561

487

617S29=H3 นอราลูเนร

เมด หนา 3 มม. สีเนื้อ 63,335.00 63,335.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ออตโต บอก เซาท เอเชีย จกบ. ออตโต บอก เซาท เอเชี  ตามความตองการ  04539/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 63,335.-บาท ราคาที่เสนอ 63,335.-บาท ของผูใช  26/02/2561

488

เข็มปลอก DONGBANG 

ขนาด 0.22x30mm 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ออตโต บอก เซาท เอเชีย จกบ. ออตโต บอก เซาท เอเชี  ตามความตองการ  04537/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 13,600.-บาท ราคาที่เสนอ 13,600.-บาท ของผูใช  26/02/2561

489

หนากากชนิดพิเศษ

สําหรับรองรับการฉาย 

รังสีแบบ 3 มิติ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความตองการ  04540/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 35,000.-บาท ราคาที่เสนอ 35,000.-บาท ของผูใช  26/02/2561

490

บอลลูนเจ็คเตอร 300 

โฟลซีเลคเตอร 3.0 ม 5.0 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เจ เอส วิชั่น จก. บ. เจ เอส วิชั่น จก. ตามความตองการ  04573/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 98,000.-บาท ราคาที่เสนอ 98,000.-บาท ของผูใช  27/02/2561

491

Edwards Swan Ganz 

CCO Catheter 7.5,110 

cms. 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจงรา

บ. เอ็ดวารดส ไลฟไซเอนซ 

(ปท.) จก.

บ. เอ็ดวารดส ไลฟไซ

เอนซ (ปท.) จก. ตามความตองการ 04571/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 83,460.-บาท ราคาที่เสนอ 83,460.-บาท ของผูใช  27/02/2561

492

Tracheal Tube Sumi 

Siliconised 7.0 77,998.72 77,998.72 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04569/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 77,998.72บาท ราคาที่เสนอ 77,998.72บา ของผูใช  27/02/2561

493

VENTICAIRE ADULT 

B/V FILTER W/PORT 

STERILE 83,995.00 83,995.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04568/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 83,995.-บาท ราคาที่เสนอ 83,995.-บาท ของผูใช  27/02/2561

494 CG8+ each cartridge 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานสเมดิค (ปท.) จก. ตามความตองการ  04581/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 81,000.-บาท ราคาที่เสนอ 81,000.-บาท ของผูใช  27/02/2561

495

STIMUPLEX ULTRA 

360 30D 22GX8(A80) 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04576/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 40,125.-บาท ราคาที่เสนอ 40,125.-บาท ของผูใช  27/02/2561

496

ถุงมือไนไตร ไมมีแปง 

Size XS 4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. กิบไทย จก. บ. กิบไทย จก. ตามความตองการ  04596/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 4,387.-บาท ราคาที่เสนอ 4,387.-บาท ของผูใช  27/02/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

497 QSP 100-1250ul Filter Ti 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ซี เมดิค จก. บ. ซี เมดิค จก. ตามความตองการ  04595/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 7,500.-บาท ราคาที่เสนอ 7,500.-บาท ของผูใช  27/02/2561

498

Ipas MVA Plus 

Aspirator (Re-Use) 47,660.00 47,660.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคที (ปท.) จก. บ. ดีเคที (ปท.) จก. ตามความตองการ  04594/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 47,660.-บาท ราคาที่เสนอ 47,660.-บาท ของผูใช  27/02/2561

499 Ambu aScope 3 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. เมดิทอป จก. บ. เมดิทอป จก. ตามความตองการ  04592/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 75,000.-บาท ราคาที่เสนอ 75,000.-บาท ของผูใช  27/02/2561

500

NON-WOVEN SHOE 

COVER 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ไทยกอส จก. บ. ไทยกอส จก. ตามความตองการ  04591/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 5,250.-บาท ราคาที่เสนอ 5,250.-บาท ของผูใช  27/02/2561

501

TOOL 8TD 158 

LEGEND 8CM 1.5MM 

DEPTH(8TD158) 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ  04574/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 69,550.-บาท ราคาที่เสนอ 69,550.-บาท ของผูใช  27/02/2561

502

"CITOTEST" 

Microscope Slide Plain 

72pcs 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ จก บ. แล็บมาสเตอร แอดวานซ ตามความตองการ  04588/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 11,500.-บาท ราคาที่เสนอ 11,500.-บาท ของผูใช  27/02/2561

503 1262 ATTEST B.I. 1 BOX 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจงรา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความตองการ 04582/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 6,206.-บาท ราคาที่เสนอ 6,206.-บาท ของผูใช  27/02/2561

504 จางเหมาทเอกสาร 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยณัฐ แยม นางสาวนัยณัฐ แยม ตามความตองการ 03879/2561

จํานวน 80 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 16,000.- บาท 16,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

505 จางเหมาจัดทําเอกสาร 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ อยูจุย นายฐาปกรณ อยูจุย ตามความตองการ 03833/2561

 จํานวน 70 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 3,500.- บาท 3,500.- บาท ของผูใช 8/2/2561

506 จางเหมายานพาหนะรถบัสปรับ 66,000 66,000 เฉพาะเจาะจง นายปานเพชร สิริเวชกุล นายปานเพชร สิริเวชกุล ตามความตองการ 03840/2561

อากาศ จํานวน 2 คัน  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 66,000.- บาท 66,000.- บาท ของผูใช 8/2/2561

507 จางเหมาทําเอกสาร 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิวิลิตี้ จํากัด บริษัท ซิวิลิตี้ จํากัด ตามความตองการ 03847/25561

จํานวน 120 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 36,000.- บาท 36,000.- บาท ของผูใช 8/2/2561

508 จางเหมาพิมพและเขียนใบประ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศา เหลาผัวะ นางสาวนิศา เหลาผัวะ ตามความตองการ 03837/2561

กาศนียบัตร จํานวน 60 ใบ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผูใช 8/2/2561

509 ซื้อวัสดุ อุปกรณ การตกแตงสถาน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ อยูจุย นายฐาปกรณ อยูจุย ตามความตองการ 03846/2561

ที่ในการฝกอบรม จํานวน 16 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผูใช 8/2/2561

510 จางเหมาบริการ 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล สุภัคธํารักษ นางสาวนฤมล สุภัคธํารักษ ตามความตองการ 03836/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 100,000.- บาท 100,000.- บาท ของผูใช 8/2/2561

511 จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบ 17,600 17,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม บัวชุม นางสาวประนอม บัวชุม ตามความตองการ 03839/2561

การอบรมจํานวน 55 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 17,600.- บาท 17,600.- บาท ของผูใช 8/2/2561

512 จางเหมาจัดทําสื่อการเรียนรูภาพ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอแม็ก พลัส จํากัด บริษัท โอแม็ก พลัส จํากัด ตามความตองการ 04059/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

เคลื่อนไหว 3D/4D จํานวน 1 เรื่อง  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ของผูใช 13/2/2561

513 ซื้อวัสดุ อุปกรณ ทําเตานมเที่ยม 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ อยูจุย นายฐาปกรณ อยูจุย ตามความตองการ 04062/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผูใช 13/2/2561

514 จางเหมาบันทึกและเก็บฐาน 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมลนาฏ จันทรกลั่น นางสาวพิมลนาฏ จันทรกลั่น ตามความตองการ 04181/2561

ขอมูลการศึกษา จํานวน 60 ใบ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผูใช 15/2/2561

515 จางเหมาบริการ 19,350 19,350 เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ อยูจุย นายฐาปกรณ อยูจุย ตามความตองการ 04072/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 19,350.- บาท 19,350.- บาท ของผูใช 13/2/2561

516 จางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ อยูจุย นายฐาปกรณ อยูจุย ตามความตองการ 04137/2561

จํานวน 40 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 6,600.- บาท 6,600.- บาท ของผูใช 16/2/2561

517 จางเหมาพิมพหนังสือ 22,470 22,470 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทู ดีไซน แอนด พริ้นท จํากัด บริษัท พีทู ดีไซน แอนด พริ้นท จํากัด ตามความตองการ 04213/2561

จํานวน 50 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 22,470.- บาท 22,470.- บาท ของผูใช 16/2/2561

518 จางเหมาวิเคราหขอมูล 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ไพรสันเทียะ นางสาวนงลักษณ ไพรสันเทียะ ตามความตองการ 04212/2561

3,000 ขอมูล  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 21,000.- บาท 21,000.- บาท ของผูใช 16/2/2561

519  จางเหมาวิเคราะหขอมูล 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ ไพรสันเทียะ นางสาวนงลักษณ ไพรสันเทียะ ตามความตองการ 04211/2561

 8,000 ขอมูล  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผูใช 16/2/2561

520 จางเหมาพิมพหนังสือ 22,470 22,470 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทู ดีไซน แอนด พริ้นท จํากัด บริษัท พีทู ดีไซน แอนด พริ้นท จํากัด ตามความตองการ 04210/2561

จํานวน 50 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 22,470.- บาท 22,470.- บาท ของผูใช 16/2/2561

521 จางเหมาจัดทําเอกสาร 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความตองการ 04182/2561

จํานวน 40 เลมๆ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 4,000.- บาท 4,000.- บาท ของผูใช 15/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

522 จางเหมาบริการ 54,600 54,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยชนก หวยหงษทอง นางสาวหทัยชนก หวยหงษทอง ตามความตองการ 04229/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 54,600.- บาท 54,600.- บาท ของผูใช 19/2/2561

523 จางเหมาพิมพวารสาร 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟเซ็จท จํากัด บริษัท ออฟเซ็จท จํากัด ตามความตองการ 04235/2561

 จํานวน 2,000 เลม  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 25,000.- บาท 25,000.- บาท ของผูใช 19/2/2561

524 จางเหมาบริการ 60,400 60,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวดี ประเสริฐ นางสาวยุวดี ประเสริฐ ตามความตองการ 04292/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 60,400.- บาท 60,400.- บาท ของผูใช 20/2/2561

525 จางเหมาบริการ 135,700 135,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ละเอียด 2516 ทีแอนดที จํากัด บริษัท ละเอียด 2516 ทีแอนดที จํากัด ตามความตองการ 04291/2561

จํานวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 135,700.- บาท 135,700.- บาท ของผูใช 20/2/2561

526 จางเหมาบริการ 47,000 47,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา กสิผล นางสาวกาญจนา กสิผล ตามความตองการ 04335/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 47,000.- บาท 47,000.- บาท ของผูใช 22/2/2561

527 จางเหมาบริการ 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ราน วรชิตตรายาง ราน วรชิตตรายาง ตามความตองการ 04330/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 1,900.- บาท 1,900.- บาท ของผูใช 21/2/2561

528 จางเหมาจัดทําเอกสา 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความตองการ 04452/2561

จํานวน 100 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 1,100.- บาท 1,100.- บาท ของผูใช 26/2/2561

529 จางเหมาบริการ 31,750 31,750 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมรักษ อําลุงพล นางสาวสมรักษ อําลุงพล ตามความตองการ 04230/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 31,750.- บาท 31,750.- บาท ของผูใช 26/2/2561

530 จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเตือนใจ ติ๊บศรีบุตร นางสาวเตือนใจ ติ๊บศรีบุตร ตามความตองการ 04552/2561

การอบรม จํานวน 150 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผูใช 27/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

531 จางเหมาจัดทําเอกสาร 22,050 22,050 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันทนภัสร วุฒิชัยวรกุล นางสาวนันทนภัสร วุฒิชัยวรกุล ตามความตองการ 04553/2561

จํานวน 147 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 22,050.- บาท 22,050.- บาท ของผูใช 27/2/2561

532 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 16,100 16,100 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา กสิผล นางสาวกาญจนา กสิผล ตามความตองการ 03695/2561

จํานวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาที่เสนอ 16,100.- บาท 16,100.- บาท ของผูใช 2/2/2561

533 วัสดุของใชการแพทย 68,020.00  68,020.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด ตามความตองการ 03743/2561

จํานวน 4  กลอง ราคาที่เสนอ 68,020.- บาท  68,020.- บาท ของผูใช 12/1/2561

534 ขวดสําหรับใหความชื้นออกซิเจน 97,500.00  97,500.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ดี อี หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ดี อี ตามความตองการ 03736/2561

จํานวน 30 ใบ ราคาที่เสนอ 97.500- บาท  97.500- บาท ของผูใช 17/1/2561

535 วัสดุของใชการแพทย ######## 34,775.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03863/2561

จํานวน 4  รายการ ราคาที่เสนอ 34775.-บาท บาท  34775.-บาท บาท ของผูใช 17/1/2561

536 ลอยโคสตริป (2880) 18,981.00  18,981.80  เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอร

โลจิสติกส

บริษัท ดีทแฮลมเคล

เลอรโลจิสติกส ตามความตองการ 03889/2561

จํานวน 20กลอง ราคาที่เสนอ 18,981.80 บาท  18,981.80.- บาท ของผูใช 22/1/2561

537 วัสดุของใชการแพทย 8,235.00    8,235.00    เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ไอ เคเอส เท

รดดิ้ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ไอ เค

เอส เทรดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 03900/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,235.-บาท  8,235.-บาท ของผูใช 22/1/2561

538
สายสวนเสนเลือด Guide 

Wire 5.5 3 ทาง 80,250.00  80,250.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส บริษัท  ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส ตามความตองการ 03901/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 200 ใบ ราคาที่เสนอ 80,250.-บาท ราคาที่เสนอ 80,250.-บาท ของผูใช 22/1/2561

539 Coloplast 5585 84,000.00  84,000.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร(ทย

แลนด) จํากัด

บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร

(ทยแลนด) จํากัด ตามความตองการ 03902/2561

จํานวน   30 กลอง ราคาที่เสนอ 84,000.- บาท  84,000.- บาท ของผูใช 9/1/2561

540 Intraste Get 25 g 96,300.00  96,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส บริษัท ดีทแฮลมเคลเลอรโลจิสติกส ตามความตองการ 03888/2561

จํานวน  500 กลอง ราคาที่เสนอ 79,500.- บาท  79,500.- บาท ของผูใช 22/1/2561

541
กระดาษพิมพภาพขาวดํา 

ยี่หอ โซนี่รุนยูพีพี 79,500.00  79,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทคีแมนอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทคีแมนอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามความตองการ 04018/2561

จํานวน 150 มวน ราคาที่เสนอ 79,500- บาท  79,500- บาท ของผูใช 5/2/2561

542 วัสดุของใชการแพทย 68,480.00  68,480.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04009/2561

จํานวน  2  รายการ ราคาที่เสนอ 68,480- บาท ราคาที่เสนอ 68,480- บาท ของผูใช 28/12/2560

543 WES-0309 VIXONE NEBULIZER 97,500.00  97,500.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฮอลปตอล ซัพ

พลาย จํากัด

บริษัท สยามฮอลปตอล 

ซัพพลาย จํากัด ตามความตองการ
04010/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,500.- บาท  100,000.- บาท ของผูใช 23/1/2561

544

กระดาษบันทึก

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

M2000 33,000.00  33,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทพนาสัวสดิ์ หสเวชกิจ จํากัด บริษัทพนาสัวสดิ์ หสเวชกิจ จํากัด ตามความตองการ 04014/2561

จํานวน 60 พับ ราคาที่เสนอ 33,000.- บาท  33,000.- บาท ของผูใช 5/2/2561

545 ไกดเอ็นโด 5.6มม 50300 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ เค พลัส ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด เอ เค พลัส ซัพพลาย ตามความตองการ 04016/2561

จํานวน 20 อัน ราคาที่เสนอ 9,600.-บาท ราคาที่เสนอ 9,600.-บาท ของผูใช 27/12/2560



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

546 ออกซิเยนมาสผูใหญ Hud 82,500.00  82,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพพลาย ตามความตองการ 04023/2561

จํานวน 150 ชุด  ราคาที่เสนอ 82,500.-บาท  82,500.-บาท ของผูใช 5/2/2561

547 วัสดุของใชการแพทย 18,832.00  18,832.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04006/2561

 จํานวน  3 กลอง ราคาที่เสนอ 18,832.- บาท  18,832.- บาท ของผูใช 5/2/2561

548 วัสดุของใชการแพทย 96,300.00  96,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04007/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท  96,300.- บาท ของผูใช 17/1/2561

549 Edwards Swan Ganz 8.5 90,000.00  90,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ดวารดไลฟไซเอ็นซ จํากัด บริษัทเอ็ดวารดไลฟไซเอ็นซ จํากัด ตามความตองการ 07029/2561

จํานวน 25  ชุด ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท  90,000.- บาท ของผูใช 18/1/2561

550 ปรอทวัดไขทางปาก 6,960.00    6,960.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด จํากัด บริษัท ออลเมด จํากัด ตามความตองการ 04050/2561

จํานวน  240  ชุด ราคาที่เสนอ 6,960.-บาท  6,960.-บาท ของผูใช 15/1/2561

551 WES-0209 VIXONE NEBULIZER 54,000.00  54,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฮอลปตอล ซัพพลาย จํากัด บริษัท สยามฮอลปตอล ซัพพลาย จํากัด ตามความตองการ 04049/2561

จํานวน 100 ชุด ราคาที่เสนอ 54,000.- บาท  54,000.- บาท ของผูใช 17/1/2561

552 Blutra line Ultra(100/810/080) 42,800.00  42,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04048/2561

จํานวน 40  ชุด ราคาที่เสนอ 42,800.- บาท ราคาที่เสนอ 42,800.- บาท ของผูใช 17/1/2561

553 วัสดุของใชการแพทย 92,448.00  92,448.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04047/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 92,448.- บาท ราคาที่เสนอ 92,448.- บาท ของผูใช 17/1/2561

554 ชุดอุปกรณเปลียนแปลงสัญญาณแรงดัน 70,000.00  70,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ดวารดไลฟไซเอ็นซ จํากัด บริษัทเอ็ดวารดไลฟไซเอ็นซ จํากัด ตามความตองการ 04051/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 70,000 บาท  70,000 บาท ของผูใช 5/2/2561

555 ซองอบฆาเชื้อ 6 นิ้ว 90,950.00  90,950.00  เฉพาะเจาะจง บริษัเทคโนเมดิคัล จํากัด จํากัด บริษัเทคโนเมดิคัล จํากัด จํากัด ตามความตองการ 04099/2561

จํานวน 17 มวน ราคาที่เสนอ 90,950.- บาท  90,950.- บาท ของผูใช 18/1/2561

556 ถังใสวัสดุมีคมติดเชื้อ ขนาด 5x7 นิ้ว 96,000.00  96,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินเมดิคอล จํากัด บริษัท ชินเมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 04101/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 4000 ใบ ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท  96,000.- บาท ของผูใช 1/1/2561

557 Urimer Bag 2000 ml 94,500.00  94,500.00  เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี

 จํากัด

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี จํากัด ตามความตองการ 04115/2561

จํานวน 700   ชิ้น ราคาที่เสนอ 94,500.- บาท  94,500.- บาท ของผูใช 5/2/2561

558 สายออกซิเยนแคนนูลา 79,750.00  79,750.00  เฉพาะเจาะจง บรัษัท พีพีเอสฮอสพิทอลซัพพลาย บรัษัท พีพีเอสฮอสพิทอลซัพพลาย ตามความตองการ 04106/2561

จํานวน  5500  ชิ้น ราคาที่เสนอ 79,750.- บาท  79,750.- บาท ของผูใช 5/2/2561

559 วัสดุของใชการแพทย ######## ######## เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบธเอล อินเตอรเทรดดิ้ง

 จํากัด

บริษัท เบธเอล อินเตอรเท

รดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 04108/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 100,000.- บาท  100,000.- บาท ของผูใช 18/1/2561

560 วัสดุของใชการแพทย 64,800.00  64,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด ตามความตองการ 04112/2561

จํานวน 200 กระปุก ราคาที่เสน64,800.-บาท 64,800.-บาท ของผูใช 5/2/2561

561 หลอดแกวขนาด 7 มม.ยาว10 ซม. 8,000.00    8,000.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ จินดาโอสถ หางหุนสวนสามัญ จินดาโอสถ ตามความตองการ 04281/2561

จํานวน 400 อัน    ราคาที่เสนอ 8,000.- บาท  8,000.- บาท ของผูใช 12/2/2561

562 แบลคซิลค เบอร 3/0 ชนิดหลา 39,750.00  39,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จํากัด บริษัท เอฟ ซี พี จํากัด ตามความตองการ 04280/2561

จํานวน 150 มวน ราคาที่เสนอ 39,750.- บาท  39,750.- บาท ของผูใช 11/1/2561

563 วัสดุของใชการแพทย 88,000.00  88,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 04279/2561

จํานวน  2  รายการ ราคาที่เสนอ 88,000ท ราคาที่เสนอ 88,000ท ของผูใช 15/2/2561

564 Sterile Alcohol Blidter Pack 9,630.00    9,630.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ดีเคอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด ตามความตองการ 04301/2561

จํานวน 300 แผง ราคาที่เสนอ 9,630.-บาท ราคาที่เสนอ 9,630.-บาท ของผูใช 11/1/2561

565 วัสดุของใชการแพทย 34,989.00  34,989.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04392/2561

จํานวน  2 รายการ ราคาที่เสนอ 34,989.- บาท  34,989.-บาท ของผูใช 16/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

566 วัสดุของใชการแพทย 68,480.00  68,480.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04389/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ7 68,480.- บาท  68,480.- บาท ของผูใช 15/2/2561

567 วัสดุของใชการแพทย 69,336.00  69,336.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04382/2561

จํานวน 2  รายการ ราคาที่เสนอ 69,336- บาท 69,336- บาท ของผูใช 19/2/2561

568 วัสดุของใชการแพทย 77,789.00  77,789.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04386/2561

จํานวน 3  ชุด ราคาที่เสนอ 77,789 บาท  77,789 บาท ของผูใช 11/1/2561

569 วัสดุของใชการแพทย 28,750.00  28,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสัวสดิ์สหเวชกิจ จํากัด บริษัท พนาสัวสดิ์สหเวชกิจ จํากัด ตามความตองการ 04416/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอ 28,750.- บาท  28,750.- บาท ของผูใช 22/1/2561

570 Blutra line Ultra(100/810/075) 96,300.00  96,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด บริษัท เจเอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04418/2561

จํานวน 90 ชุด ราคาที่เสนอ  96,300.-บาท ราคาที่เสนอ  96,300.-บาท ของผูใช 15/2/2561

571 ผากอสพับ 3"X3" 8 ชั้นปลอดเชื้อ 75,000.00  75,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 04421/2561

จํานวน 1500 หอ ราคาที่เสนอ 75,000.- บาท  75,000.- บาท ของผูใช 15/2/2561

572 วัสดุของใชการแพทย ######## ######## เฉพาะเจาะจง บริษัทเบธเอล อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด บริษัทเบธเอล อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 04429/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 100,000.- บาท  100,000.- บาท ของผูใช 15/2/2561

573 วัสดุของใชการแพทย 71,155.00  7,155.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทเจ เอสวิชั่น จํากัด บริษัทเจ เอสวิชั่น จํากัด ตามความตองการ 04512/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอ 71,155.- บาท  71,155.- บาท ของผูใช 15/2/2561

574 ครีมสําหรับใชกดับเครื่องกระตุกหัวใจ 6,750.00    6,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด บริษัท โซวิค จํากัด ตามความตองการ 0450/2561

จํานวน 30 หลอด ราคาที่เสนอ 6,750.บาท  6,750.บาท ของผูใช 20/2/2561

575 เพนโรเดรน 5/8 1,050.00    1,050.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอเคพลัส ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด เอเคพลัส ซัพพลาย ตามความตองการ 04521/2561

จํานวน 50 เสน ราคาที่เสนอ 1,050.- บาท ราคาที่เสนอ 1,050.- บาท ของผูใช 15/0/2561

576 วัสดุของใชการแพทย 14,300.00  14,300.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  อี ทีเอ็ม เมดิเคิล จํากัด บริษัท  อี ทีเอ็ม เมดิเคิล จํากัด ตามความตองการ 03760/2561
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จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอ 14,300บาท  14,300บาท ของผูใช 16/1/2561

577 วัสดุของใชการแพทย 93,705.00  93,705.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03751/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 93,705.- บาท  6,650.- บาท ของผูใช 16/1/2561

578 วัสดุของใชการแพทย 19,890.00  19,890.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยฮอลพิทอลโปรดักส จํากัด บริษัทไทยฮอลพิทอลโปรดักส จํากัด ตามความตองการ 03860/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 19,890บาท ราคาที่เสนอ 19,890บาท ของผูใช 16/1/2561

579 วัสดุของใชการแพทย 93,920.00  93,920.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 03861/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 93,920.- บาท  93,920.- บาท ของผูใช 16/1/2561

580 วัสดุของใชการแพทย 41,040.00  41,040.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมาเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท คอสมาเทรดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 04060/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 41,040.- บาท ราคาที่เสนอ ของผูใช 16/1/2561

581 วัสดุของใชการแพทย 91,000.00  91,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 04061/2561

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

582 Indicators For Plasma 36,000.00  36,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จํากัด บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 04054/2561

จํานวน 20 กลอง ราคาที่เสนอ 36000.- บาท  36000.- บาท ของผูใช 18/1/2561

583 วัสดุของใชการแพทย 97,200.00  97,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จํากัด บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 04055/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ97,200.-บาท 97,200.-บาท ของผูใช 18/1/2561

584 Biological Test (H202) 26,750.00  26,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จํากัด บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 04057/2561

จํานวน 5 กลอง ราคาที่เสนอ 26,750- บาท  26,750- บาท ของผูใช 18/1/2561

585 วัสดุของใชการแพทย 63,000.00  63,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  ทิมเมอร จํากัด บริษัท  ทิมเมอร จํากัด ตามความตองการ 04091/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 63,000.- บาท  63,000.- บาท ของผูใช 13/2/2561

586 วัสดุของใชการแพทย 86,500.00  86,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด บริษัท ทริมเมอร จํากัด ตามความตองการ 04092/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 86,500.-บาท  86,500.-บาท ของผูใช 13/2/2561
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587 วัสดุของใชการแพทย 66,586.00  66,586.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร จํากัด บริษัท ทริมเมอร จํากัด ตามความตองการ 04095/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 66,586- บาท  66,586- บาท ของผูใช 13/2/2561

588 Cleaimg Indicators สําหรับฆาเชื้อ 9,600.00    9,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอลเซอรวิส จํากัด บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอลเซอรวิส จํากัด ตามความตองการ 04283/2561

จํานวน  3  กลอง ราคาที่เสนอ 9,600- บาท  9,600- บาท ของผูใช 18/1/2561

589 วัสดุของใชการแพทย 97,200.00  97,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 04284/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 97,20.-บาท  97,20.-บาท ของผูใช 18/1/2561

590 ผากอสพับ 3"X3" 8 ชั้นปลอดเชื้อ 96,000.00  96,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ตามความตองการ 04282/2561

จํานวน 24,000 ซอง ราคาที่เสนอ  96,000.00.- บา      96,000.00.- บาท ของผูใช 16/1/2561

591 ซองบรรจุเวชภัณฑ ปลอดเชื้อไทเวค 98,800.00  98,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 04289/2561

จํานวน  24,000 ซอง ราคาที่เสนอ 98,800.- บาท  98,800.- บาท ของผูใช 18/1/2561

592 วัสดุของใชการแพทย 98,803.80  98,803.80  เฉพาะเจาะจง บริษัท   ซิลลิคฟารมา จํากัด บริษัท   ซิลลิคฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04321/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอ 98,803.40.- บาท  98,803.40.- บาท ของผูใช 19/2/2561

593 วัสดุของใชการแพทย 7,345.02    7,345.02    เฉพาะเจาะจง บริษัท   ซิลลิคฟารมา จํากัด บริษัท   ซิลลิคฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04317/2561

จํานวน  2 รายการ ราคาที่เสนอ 7,345.02.- บาท  7,345.02.- บาท ของผูใช 19/2/2561

594 วัสดุของใชการแพทย 32,594.40  32,594.40  เฉพาะเจาะจง บริษัท  กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จํากัด บริษัท  กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จํากัด ตามความตองการ 04322/2561

จํานวน  2  รายการ ราคาที่เสนอ 32,594.40.-บาท  32,594.40.-บาท ของผูใช 19/2/2561

595 วัสดุของใชการแพทย 98,460.00  98,460.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 04326/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 98,460.- บาท  98,460.- บาท ของผูใช 19/1/2561

596 วัสดุของใชการแพทย 91,350.00  91,350.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 04327/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 91,350.- บาท  91,350.- บาท ของผูใช 19/1/2561

597 วัสดุของใชการแพทย 22,290.00  22,290.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 04432/2561
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จํานวน  2 รายการ ราคาที่เสนอ 22,290.- บาท  22,290.- บาท ของผูใช 20/2/2561

598 Deterzyme 25,000.00  25,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไบโอ อินโนเทค จํากัด บริษัท  ไบโอ อินโนเทค จํากัด ตามความตองการ 04431/2561

จํานวน  10 แกลลอน ราคาที่เสนอ 25,000 บาท  25,000 บาท ของผูใช 20/2/2561

599 แกวพลาสติก 30ml 64,200.00  64,200.00  เฉพาะเจาะจง  รานสมบูรณทรัพยพลาสติก  รานสมบูรณทรัพยพลาสติก ตามความตองการ 04496/2561

จํานวน 10,000 ใบ ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท  64,200.- บาท ของผูใช 8/2/2561

600 Indicators For Plasma 36,000.00  36,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  รักไทย เทคโนโลยีเมดิคอล จํากัด บริษัท  รักไทย เทคโนโลยีเมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 04583/2561

จํานวน 20 กลอง ราคาที่เสนอ 36,000.- บาท  36,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

601 Biological Test (H202) 26,750.00  26,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท  รักไทย เทคโนโลยีเมดิคอล จํากัด บริษัท  รักไทย เทคโนโลยีเมดิคอล จํากัด ตามความตองการ 04579/2561

จํานวน  5 กลอง ราคาที่เสนอ 26,750.- บาท  26,750.- บาท ของผูใช 7/2/2561

602 วัสดุของใชการแพทย 97,587.00  97,587.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร จํากัด บริษัท ทริเมอร จํากัด ตามความตองการ 04593/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 97,587- บาท  97,587- บาท ของผูใช 13/2/2561

603
Primasheet SMMS 54 

GSM 60x60cm 9,920.00    9,920.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จํากัด บริษัท เรียลเมด จํากัด ตามความตองการ 04589/2561

จํานวน 4 กลอง ราคาที่เสนอ 9,920.- บาท  9,920.- บาท ของผูใช 7/2/2561

604 วัสดุของใชการแพทย 61,100.00  61,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ฮอสปตอล พพลาย จํากัด บริษัท สยาม ฮอสปตอล พพลาย จํากัด ตามความตองการ 04575/2561

จํานวน  3  รายการ ราคาที่เสนอ 61,100.- บาท  61,100.- บาท ของผูใช 15/2/2561

605 วัสดุของใชการแพทย 84,230.40  84,230.40  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04567/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 84,230.40.-บาท  84,230.40.-บาท ของผูใช 19/2/2561

606 วัสดุของใชการแพทย 2,400.00    2,400.00    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วาศิณี เครื่องมือแพทย หางหุนสวนจํากัด วาศิณี เครื่องมือแพทย ตามความตองการ 04577/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 2,400- บาท ราคาที่เสนอ 2,400- บาท ของผูใช 15/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

607
ปายชื่อพลาสติกติดหนาอก 

PS20 ชนิดแข็ง
17,120.00  17,120.00  

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน หางหุนสวนสามัญ อุดมสาสน ตามความตองการ 03733/2561

จํานวน 4,000 อัน ราคาที่เสนอ 17,120.- บาท  17,120.- บาท ของผูใช 2/2/2561

608 วัสดุสํานักงาน 44,889.71  44,889.71  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03686/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 44,889.70 บาท  44,889.70 บาท ของผูใช 1/2/2561

609 TONER HP รุน CF280XC ######## ######## เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมพแคส เทคโนโลยี จํากัด ตามความตองการ 04214/2561

จํานวน 116 กลอง ราคาที่เสนอ 399,666.40 บาท  399,666.40 บาท ของผูใช 16/2/2561

610
กระดาษถายเอกสารอยางดี

 80 แกรม A4
96,300.00  96,300.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ตามความตองการ 04093/2561

จํานวน 1,200 รีม ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท  96,300.- บาท ของผูใช 14/2/2561

611
กระดาษถายเอกสารอยางดี

 80 แกรม A4
96,300.00  96,300.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ตามความตองการ 04255/2561

จํานวน 1,200 รีม ราคาที่เสนอ 96,300.- บาท  96,300.- บาท ของผูใช 20/2/2561

612
สติ๊กเกอรชนิดแผน ขนาด 

8.25 x 6" A20
99,510.00  99,510.00  

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 03970/2561

จํานวน 60,000 แผน ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท  99,510.- บาท ของผูใช 9/2/2561

613 TONER HP รุน CE505A 97,370.00  97,370.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03778/2561

จํานวน 35 กลอง ราคาที่เสนอ 97,370.- บาท  97,370.- บาท ของผูใช 5/2/2561

614 TONER HP รุน CE505A 97,370.00  97,370.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 03852/2561

จํานวน 35 กลอง ราคาที่เสนอ 97,370.- บาท  97,370.- บาท ของผูใช 7/2/2561

615 วัสดุสํานักงาน 49,648.00  49,648.00  เฉพาะเจาะจง งหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นตามความตองการ 03795/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ 49,648.- บาท  49,648.- บาท ของผูใช 5/2/2561

616 วัสดุสํานักงาน 31,672.00  31,672.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03831/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ 36,672.- บาท  36,672.- บาท ของผูใช 6/2/2561

617
TONER HP รุน Q6000A 

(BLACK)
30,527.10  30,527.10  

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ
03951/2561

จํานวน 10 ตลับ ราคาที่เสนอ 30,527.10 บาท  30,527.10 บาท ของผูใช 9/2/2561

618 วัสดุสํานักงาน 40,424.60  40,424.60  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03977/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอ 40,424.60 บาท  40,424.60 บาท ของผูใช 9/2/2561

619
TONER BROTHER รุน 

TN-2380
7,554.20    7,554.20    

เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจไอที จํากัด บริษัท วีเจไอที จํากัด ตามความตองการ 04070/2561

จํานวน 4 กลอง ราคาที่เสนอ 7,554.20 บาท  7,554.20 บาท ของผูใช 13/2/2561

620 วัสดุสํานักงาน 58,165.20  58,165.20  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 04011/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 58,165.20 บาท  58,165.20 บาท ของผูใช 12/2/2561

621 วัสดุสํานักงาน 45,378.70  45,378.70  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 04013/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 45,378.70 บาท  45,378.70 บาท ของผูใช 12/2/2561

622 ซองครุฑยาวสีขาว ไมมี สธ 23,540.00  23,540.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 04069/2561

จํานวน 40,000 ซอง ราคาที่เสนอ 23,540.- บาท  23,540.- บาท ของผูใช 13/2/2561

623 วัสดุสํานักงาน 9,416.00    9,416.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอรกริ๊พ จํากัด บริษัท ซุปเปอรกริ๊พ จํากัด ตามความตองการ 04097/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 9,416.- บาท  9,416.- บาท ของผูใช 14/2/2561

624
กระดาษความรอนสําหรับ

เครื่องจัดระบบคิว
36,380.00  36,380.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จํากัด บริษัท เอตทัคคะ วิศวกรรม จํากัด ตามความตองการ 04100/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 00 มวน ราคาที่เสนอ 36,380.- บาท  36,380.- บาท ของผูใช 14/2/2561

625
สติ๊กเกอรชนิดแผน ขนาด 

8.25 x 6" A20
99,510.00  99,510.00  

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 04538/2561

จํานวน 60,000 แผน ราคาที่เสนอ 99,510.- บาท  99,510.- บาท ของผูใช 27/2/2561

626 วัสดุสํานักงาน 36,872.20  36,872.20  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 04138/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ 36,872.20 บาท 36,872.20 บาท ของผูใช 15/2/2561

627 วัสดุสํานักงาน 80,453.30  80,453.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 04328/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 80,453.30 บาท  80,453.30 บาท ของผูใช 21/2/2561

628 วัสดุสํานักงาน 75,103.30  75,103.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 04332/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 75,103.30 บาท  75,103.30 บาท ของผูใช 21/2/2561

629 TONER SAMSUNG รุน MLT-D119S 4,429.80    4,429.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จํากัด บริษัท วีเจ ไอที จํากัด ตามความตองการ 04265/2561

จํานวน 2 กลอง ราคาที่เสนอ 4,429.80 บาท  4,429.80 บาท ของผูใช 20/2/2561

630 วัสดุสํานักงาน 64,129.38  64,129.38  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด บริษัท สหธุรกิจ จํากัด ตามความตองการ 04370/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 64,129.38 บาท  64,129.38 บาท ของผูใช 22/2/2561

631 วัสดุสํานักงาน 23,219.00  23,219.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 04329/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 23,219.- บาท  23,219.- บาท ของผูใช 21/2/2561

632 ซองครุฑยาวสีขาว ไมมี สธ 47,080.00  47,080.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 04536/2561

จํานวน 80,000 ซอง ราคาที่เสนอ 47,080.- บาท  47,080.- บาท ของผูใช 27/2/2561

633 กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A5 สีขาว 25,680.00  25,680.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อัครพล หางหุนสวนจํากัด อัครพล ตามความตองการ 04584/2561

จํานวน 500 รีม ราคาที่เสนอ 25,680.- บาท  25,680.- บาท ของผูใช 28/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

634 วัสดุสํานักงาน 

93,411.00  93,411.00  

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคประชา อิมพอรต 

แอนด เอ็กซพอรต จํากัด

บริษัท โชคประชา อิม

พอรต แอนด เอ็กซพอรต 

จํากัด ตามความตองการ 03801/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 93,411.- บาท  93,411.- บาท ของผูใช 5/2/2561

635
ฟวเจอรบอรด ขนาด 120 

x 250 ซม. หนา 4 มิล

10,272.00  10,272.00  

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 03802/2561

จํานวน 20 แผน ราคาที่เสนอ 10,272.- บาท  10,272.- บาท ของผูใช 5/2/2561

636 วัสดุสํานักงาน 12,150.00  12,150.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเดล พริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ควอเดล พริ้นติ้ง จํากัด ตามความตองการ 04024/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 12,150.- บาท  12,150.- บาท ของผูใช 12/2/2561

637 ชุดตอกตาไก เบอร 25 256.80       256.80       เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 04435/2561

จํานวน 1 ชุด ราคาที่เสนอ 256.80 บาท  256.80 บาท ของผูใช 23/2/2561

638 วัสดุสํานักงาน 7,671.90    7,671.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จํากัด บริษัท วีเจ ไอที จํากัด ตามความตองการ 04260/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 7,671.90 บาท  7,671.90 บาท ของผูใช 20/2/2561

639 วัสดุสํานักงาน 6,997.80    6,997.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด บริษัท อาทรพาณิชย จํากัด ตามความตองการ 04139/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 6,997.80 บาท  6,997.80 บาท ของผูใช 15/2/2561

640 ปายชื่อพลาสติกตั้งโตะ 2 หนา 2,942.50    2,942.50    เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 03796/2561

จํานวน 50 อัน ราคาที่เสนอ 2,942.50 บาท  2,942.50 บาท ของผูใช 5/2/2561

641 ตัวชี้เลเซอร 17,548.00  17,548.00  เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 03735/2561

จํานวน 20 อัน ราคาที่เสนอ 17,548.- บาท  17,548.- บาท ของผูใช 2/2/2561

642 คลิปเหล็กหนีบหัวกระดานบอรด 2,259.84    2,259.84    เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 03803/2561
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จํานวน 48 อัน ราคาที่เสนอ 2,259.84 บาท  2,259.84 บาท ของผูใช 5/2/2561

643 อาหารแหง 24,941.70  24,941.70  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03834/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 24,941.70 บาท  24,941.70 บาท ของผูใช 6/2/2561

644 น้ําผลไม 40% ตรามาลี 10,500.00  10,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท นพรัตนเรสเตอรรอง จํากัด บริษัท นพรัตนเรสเตอรรอง จํากัด ตามความตองการ 03886/2561

จํานวน 30 หีบ ราคาที่เสนอ 10,500.- บาท  10,500.- บาท ของผูใช 8/2/2561

645 นมผงเบลนเดอรา 2.5 กก. 98,782.40  98,782.40  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 03904/2561

จํานวน 160 ถุง ราคาที่เสนอ 98,782.40 บาท  98,782.40 บาท ของผูใช 8/2/2561

646 อาหารแหง 13,485.00  13,485.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จํากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จํากัด ตามความตองการ 04256/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ 13,485.- บาท  13,485.- บาท ของผูใช 20/2/2561

647 นมผงเบลนเดอรา 2.5 กก. 98,782.40  98,782.40  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04228/2561

จํานวน 160 ถุง ราคาที่เสนอ 98,782.40 บาท  98,782.40 บาท ของผูใช 19/2/2561

648 นมผงเบลนเดอรา 2.5 กก. 98,782.40  98,782.40  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ตามความตองการ 04505/2561

จํานวน 160 ถุง ราคาที่เสนอ 98,782.40 บาท  98,782.40 บาท ของผูใช 27/2/2561

649 มะพราวสับ 963.00       963.00       เฉพาะเจาะจง ราน บอรน 2000 ราน บอรน 2000 ตามความตองการ 04586/2561

จํานวน 6 กระสอบ ราคาที่เสนอ 963.- บาท  963.- บาท ของผูใช 28/2/2561
650 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด บริษัท ดีไวซ อินโนเวชั่น จํากัด ตามความตองการ 03906/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  9,600.-บาท   9,600.-บาท ของผูใช 8/2/2561

651 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 03907/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  60,000.-บาท  60,000.-บาท ของผูใช 8/2/2561

652 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด ตามความตองการ 03911/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  26,400.-บาท   26,400.-บาท ของผูใช 8/2/2561

653 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 03909/2561
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จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ 29,100.-บาท  29,100.-บาท ของผูใช 8/2/2561

654 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 03956/2561

จํานวน 9 รายการ ราคาที่เสนอ 84,000.-บาท   84,000.-บาท ของผูใช 9/2/2561

655 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 48,899.00 48,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จํากัด ตามความตองการ 03950/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ  48,899-บาท   48,899.-บาท ของผูใช 9/2/2561

656 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม จํากัด บริษัท เมดิไทม จํากัด ตามความตองการ 03949/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  29,800.-บาท  29,800.-บาท ของผูใช 9/2/2561

657 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 03947/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผูใช 9/2/2561

658 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04032/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ  91,000.-บาท  91,000.-บาท ของผูใช 12/2/2561

659 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 20,822.00 20,822.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04030/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  20,800.-บาท   20,822.-บาท ของผูใช 12/2/2561

660 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 04027/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผูใช 12/2/2561

661 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04056/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ  54,000.-บาท   54,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

662 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 04053/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

663 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04052/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  74,000.-บาท   74,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

664 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04141/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  74,000.-บาท   74,000.-บาท ของผูใช 15/2/2561

665 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 42,985.00 42,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 04140/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอ  42,985.-บาท   42,985.-บาท ของผูใช 15/2/2561
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666 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 33,440.00 33,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 04151/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  33,440.-บาท   33,440.-บาท ของผูใช 15/2/2561

667 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04150/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอ  76,000.-บาท   76,000.-บาท ของผูใช 15/2/2561

668 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 04295/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  4,300.-บาท   4,300.-บาท ของผูใช 21/2/2561

669 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04296/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอ  60,000.-บาท   60,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

670 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 9,920.00 9,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จํากัด ตามความตองการ 04390/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  9,920.-บาท  9,920.-บาท ของผูใช 22/2/2561

671 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด บริษัท ซีซี เฮลท แคร จํากัด ตามความตองการ 04393/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอ  99,990.-บาท 99,990.-บาท ของผูใช 22/2/2561

672 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณกร  หอมสุวรรณ นางสาว วรรณกร  หอมสุวรรณ ตามความตองการ 03877/2561

จํานวน 9 เรื่อง ราคาที่เสนอ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

673 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 16,000.00      16,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ ศรินนภากร นายวีระศักดิ์ ศรินนภากร ตามความตองการ 03864/2561

จํานวน 8 เรื่อง ราคาที่เสนอ 16,000.- บาท 16,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

674 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ ทรัพยวงศเจริญ นายสมบูรณ ทรัพยวงศเจริญ ตามความตองการ 03881/2561

จํานวน 5เรื่อง ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

675 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 14,000.00      14,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล นาคะเกศ นายชัชวาล นาคะเกศ ตามความตองการ 03880/2561

จํานวน 7 เรื่อง ราคาที่เสนอ 14,000.- บาท 14,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

676 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอุดม ไกรฤทธิชัย นายอุดม ไกรฤทธิชัย ตามความตองการ 03862/2561

จํานวน 12 เรื่อง ราคาที่เสนอ 24,000.- บาท 24,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

677 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปราการ ถมยางกูร นายปราการ ถมยางกูร ตามความตองการ 03867/2561

จํานวน 2 เรื่อง ราคาที่เสนอ 4,000.- บาท 4,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

678 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางกิตติวรรณ สุเมธกุล นางกิตติวรรณ สุเมธกุล ตามความตองการ 03874/2561 

จํานวน 6 เรื่อง ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

679 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย โควาวิสารัช นายเอกชัย โควาวิสารัช ตามความตองการ 03870/2561

จํานวน 5 เรื่อง ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

680 จางเหมาตรวจรายงานการวิจัย 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  อัศวพิริยานนท นางสาวสุวรรณา  อัศวพิริยานนท ตามความตองการ 03872/2561

จํานวน 6 เรื่อง ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 12,000.- บาท ของผูใช 7/2/2561

681 วัสดุงานบานงานครัว 2,301.00        2,301.00        เฉพาะเจาะจง รุงเรืองทวีกิจ รุงเรืองทวีกิจ ตามความตองการ 03816/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 2,301.- บาท 2,301.- บาท ของผูใช 5/2/2561

682 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 51,000.00      51,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินกฤช จํากัด บริษัท ชินกฤช จํากัด ตามความตองการ 03944/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 51,000.- บาท 51,000.- บาท ของผูใช 9/2/2561

683 INSULIN SS 1ML 523.94           523.94           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จําก ตามความตองการ 04063/2561

จํานวน 2 BOX ราคาที่เสนอ 523.94 บาท 523.94 บาท ของผูใช 13/2/2561

684 จางเหมาบริการ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญารัตน  จรูญผล นางสาว กัญญารัตน  จรูญผล ตามความตองการ 04079/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 13/2/2561

685 จางเหมาบริการ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ภัทรมน  โพธิ์วิเชียร นางสาว ภัทรมน  โพธิ์วิเชียร ตามความตองการ 04147/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 15/2/2561

686 จางเหมาจัดทําคูมือการชวยชีวิตขั้น 5,500.00        5,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ฆฏนาวดี  จั่นแยม นางสาว ฆฏนาวดี  จั่นแยม ตามความตองการ 04247/2561

จํานวน 50 เลม ราคาที่เสนอ 5,500.- บาท 5,500.- บาท ของผูใช 19/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

687 จางเหมาบริการ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นาย ธราธิป ลิขสิทธิพันธุ นาย ธราธิป ลิขสิทธิพันธุ ตามความตองการ 04251/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 19/2/2561

688 จางเหมาบริการ 10,500.00      10,500.00      เฉพาะเจาะจง นายวิรุทธิ์  เอี่ยมสหเกียรติ นายวิรุทธิ์  เอี่ยมสหเกียรติ ตามความตองการ 04254/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 10,500.- บาท 10,500.- บาท ของผูใช 19/2/2561

689 จางเหมาจัดทําเอกสาร 9,900.00        9,900.00        เฉพาะเจาะจง นางสาว ฆฏนาวดี  จั่นแยม นางสาว ฆฏนาวดี  จั่นแยม ตามความตองการ 04411/2561

จํานวน 60 เลม ราคาที่เสนอ 9,900.- บาท 9,900.-บาท ของผูใช 22/2/2561

690 จางเหมาบริการ 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง นาง พัชรี วัฒนาธิษฐาน นาง พัชรี วัฒนาธิษฐาน ตามความตองการ 04414/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผูใช 22/2/2561

691 จางเหมาถายภาพเอกซเรยทรวงอก 180,000.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่นโปรดักส จํากัด บริษัท เคเอสวายอินโนเวชั่นโปรดักส จํากัด ตามความตองการ 463/2561

จํานวน 1,500 ฟลม ราคาที่เสนอ 128,400.- บาท 128,400.- บาท ของผูใช 23/2/2561

692 จางเหมายานพาหนะ 121,500.00 121,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฒตพล  เชยกลิ่น นายรัฒตพล  เชยกลิ่น ตามความตองการ 03594/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 121,500.- บาท 121,500.- บาท ของผูใช 29/1/2561

693 ครุภัณฑการแพทย 344,250.00 344,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีควิป เฮลทแคร จํากัด บริษัท อีควิป เฮลทแคร จํากัด ตามความตองการ 04433/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 344,250.- บาท 344,250.- บาท ของผูใช 23/2/2561

694 ครุภัณฑการแพทย 440,000.00 440,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีควิป เฮลทแคร จํากัด บริษัท อีควิป เฮลทแคร จํากัดตามความตองการ 04436/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 440,000.-บาท 440,000.-บาท ของผูใช 23/2/2561

695 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 212,395.00 212,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปคเทค จํากัด บริษัท สเปคเทค จํากัด ตามความตองการ 04443/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 212,395.-บาท 212,395.-บาท ของผูใช 22/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

696 ครุภัณฑสํานักงาน 128,721.00 128,721.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 04543/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 128,721.-บาท 128,721.-บาท ของผูใช 26/2/2561

697 ครุภัณฑการแพทย 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร จํากัด ตามความตองการ 04616/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 110,000.-บาท 110,000.-บาท ของผูใช 28/2/2561

698 ครุภัณฑการแพทย 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04621/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 180,000.-บาท 180,000.-บาท ของผูใช 28/2/2561

699 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล

 จํากัด ตามความตองการ 03914/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอได  88,000.-บาท าคาที่เสนอได  88,000.-บาท ของผูใช 8/2/2561

700 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล

 จํากัด ตามความตองการ 03917/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  88,000.-บาท าคาที่เสนอได  88,000.-บาท ของผูใช 8/2/2561

701 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป 

จํากัด ตามความตองการ 04477/2561

จํานวน  7 รายการ ราคาที่เสนอได  49,600.-บาท าคาที่เสนอได  49,600.-บาท ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

702 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  27,900.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเมอรสัน กรุป จํากัด

บริษัท เอเมอรสัน กรุป 

จํากัด ตามความตองการ 04485/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอได  27,900.-บาท าคาที่เสนอได  27,900.-บาท ของผูใช 26/2/2561

703 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล

 จํากัด ตามความตองการ 04478/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอได  37,500.-บาท าคาที่เสนอได  37,500.-บาท ของผูใช 26/2/2561

704 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  68,750.00 68,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล

 จํากัด ตามความตองการ 04480/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอได  68,750.-บาท าคาที่เสนอได  68,750.-บาท ของผูใช 26/2/2561

705 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล

 จํากัด ตามความตองการ 04466/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอได  44,000.-บาท าคาที่เสนอได  44,000.-บาท ของผูใช 26/2/2561

706 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล

 จํากัด ตามความตองการ 04437/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  62,500.-บาท าคาที่เสนอได  62,500.-บาท ของผูใช 23/2/2561

707 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร เมดิคอล จํากัด

บริษัท อินเตอร เมดิคอล

 จํากัด ตามความตองการ 04441/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  88,000.-บาท าคาที่เสนอได  88,000.-บาท ของผูใช 23/2/2561

708 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04475/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  8,560.-บาท ราคาที่เสนอได  8,560.-บาท ของผูใช 26/2/2561

709 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด

บริษัท อารโธ ซิสเตมส 

จํากัด ตามความตองการ 03918/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,000.-บาท าคาที่เสนอได  98,000.-บาท ของผูใช 8/2/2561

710 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด

บริษัท อารโธ ซิสเตมส 

จํากัด ตามความตองการ 03915/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอได  99,990.-บาท าคาที่เสนอได  99,990.-บาท ของผูใช 8/2/2561

711 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  90,400.00 90,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด

บริษัท อารโธ ซิสเตมส 

จํากัด ตามความตองการ 04482/2561

จํานวน 6 รายการ ราคาที่เสนอได  90,400.-บาท าคาที่เสนอได  90,400.-บาท ของผูใช 26/2/2561

712 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด

บริษัท อารโธ ซิสเตมส 

จํากัด ตามความตองการ 04442/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอได  46,800.-บาท าคาที่เสนอได  46,800.-บาท ของผูใช 23/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

713 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด

บริษัท อารโธ ซิสเตมส 

จํากัด ตามความตองการ 04439/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  99,990.-บาท าคาที่เสนอได  99,990.-บาท ของผูใช 23/2/2561

714 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  93,800.00 93,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด

บริษัท อารโธ ซิสเตมส 

จํากัด ตามความตองการ 04487/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  93,800.-บาท าคาที่เสนอได  93,800.-บาท ของผูใช 26/2/2561

715 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารโธ ซิสเตมส จํากัด

บริษัท อารโธ ซิสเตมส 

จํากัด ตามความตองการ 04472/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  99,990.-บาท าคาที่เสนอได  99,990.-บาท ของผูใช 26/2/2561

716 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03919/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  6,420.-บาท ราคาที่เสนอได  6,420.-บาท ของผูใช 8/2/2561

717 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03930/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  14,980.-บาท าคาที่เสนอได  14,980.-บาท ของผูใช 8/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

718 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  113,955.00 113,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด

บริษัท จอหนสัน แอนด 

จอหนสัน(ไทย) จํากัด ตามความตองการ 03966/2561

จํานวน 7 รายการ ราคาที่เสนอได  113,955.-บาทาคาที่เสนอได  113,955.-บา ของผูใช 9/2/2561

719 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร

โพรดักส จํากัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. 

อินเตอรโพรดักส จํากัด ตามความตองการ 04075/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  96,000.-บาท าคาที่เสนอได  96,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

720 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร

 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามความตองการ 04073/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  34,500.-บาท าคาที่เสนอได  34,500.-บาท ของผูใช 13/2/2561

721 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  73,295.00 73,295.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อัควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล 

อัควิปเมนท (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04479/2561

จํานวน 8 รายการ ราคาที่เสนอได  73,295.-บาท าคาที่เสนอได  73,295.-บาท ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

722 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล อัควิป

เมนท (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ฟนิกซ เซอรจิคัล 

อัควิปเมนท (ประเทศ

ไทย) จํากัด ตามความตองการ 04483/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอได  25,145.-บาท าคาที่เสนอได  25,145.-บาท ของผูใช 26/2/2561

723 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกททิงเก (ไทยแลนด) 

จํากัด

บริษัท เกททิงเก (ไทย

แลนด) จํากัด ตามความตองการ 03994/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  55,000.-บาท าคาที่เสนอได  55,000.-บาท ของผูใช 9/2/2561

724 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด ตามความตองการ 04078/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  90,000.-บาท าคาที่เสนอได  90,000.-บาท ของผูใช 13/2/2561

725 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  39,100.00 39,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 04068/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอได  39,100.-บาท าคาที่เสนอได  39,100.-บาท ของผูใช 13/2/2561

726 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  82,080.00 82,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด บริษัท เมดิทอป จํากัด ตามความตองการ 04077/2561

จํานวน 4 รายการ ราคาที่เสนอได  82,080.-บาท าคาที่เสนอได  82,080.-บาท ของผูใช 13/2/2561

727 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จํากัด บริษัท อี-ไซเมด จํากัด ตามความตองการ 04410/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,560.-บาท าคาที่เสนอได  98,560.-บาท ของผูใช 22/2/2561

728 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  98,835.00 98,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จํากัด บริษัท อี-ไซเมด จํากัด ตามความตองการ 04412/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  98,835.-บาท าคาที่เสนอได  98,835.-บาท ของผูใช 22/2/2561

729 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จํากัด บริษัท อี-ไซเมด จํากัด ตามความตองการ 04347/2561

จํานวน  3 รายการ ราคาที่เสนอได  98,560.-บาท าคาที่เสนอได  98,560.-บาท ของผูใช 21/2/2561

730 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความตองการ 03871/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  3,000.-บาท ราคาที่เสนอได  3,000.-บาท ของผูใช 7/2/2561

731 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ 

จํากัด ตามความตองการ 04142/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  97,500.-บาท าคาที่เสนอได  97,500.-บาท ของผูใช 15/2/2561

732 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  90,094.00 90,094.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค.เพอรฟอรแมนซ 

จํากัด

บริษัท เค.เพอร

ฟอรแมนซ จํากัด ตามความตองการ 04074/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  90,094.-บาท าคาที่เสนอได  90,094.-บาท ของผูใช 13/2/2561

733 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส 

จํากัด

บริษัท พี เมดิคอล โปร

ดักส จํากัด ตามความตองการ 04034/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  90,000.-บาท าคาที่เสนอได  90,000.-บาท ของผูใช 12/2/2561

734 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร จํากัด

บริษัท ซัมมิท เฮลธแคร 

จํากัด ตามความตองการ 04071/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอได  76,500.-บาท าคาที่เสนอได  76,500.-บาท ของผูใช 13/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

735 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท เบอรลินฟารมาซู

ติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ตามความตองการ 04076/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  81,600.-บาท าคาที่เสนอได  81,600.-บาท ของผูใช 13/2/2561

736 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04352/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  70,000.-บาท าคาที่เสนอได  70,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

737 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพ  66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04413/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได  66,000.-บาท าคาที่เสนอได  66,000.-บาท ของผูใช 22/2/2561

738 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพท  63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04349/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได  63,000.-บาท าคาที่เสนอได  63,000.-บาท ของผูใช 21/2/2561

739 ครุภัณฑการแพทย 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จํากัดบริษัท เอสอารเอส แม็กซพลัส จํากัด ตามความตองการ 03865/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 40,000.-บาท  40,000.-บาท ของผูใช 7/2/2561

740 ครุภัณฑสํานักงาน 8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 03878/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 8,239.-บาท  8,239.-บาท ของผูใช 7/2/2561

741 ครุภัณฑการแพทย 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัดบริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตามความตองการ 03903/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 12,000.-บาท  12,000.-บาท ของผูใช 7/2/2561

742 ครุภัณฑการแพทย 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด บริษัท จําเริญแพทยภัณฑ จํากัด ตามความตองการ 03905/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 46,000.-บาท  46,000.-บาท ของผูใช 7/2/2561

743 ครุภัณฑการแพทย 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดตามความตองการ 03908/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 53,500.-บาท  53,500.-บาท ของผูใช 7/2/2561

744 ครุภัณฑสํานักงาน 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 03916/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 6,206.-บาท  6,206.-บาท ของผูใช 7/2/2561

745 ครุภัณฑสํานักงาน 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 03921/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 8,881.-บาท  8,881.-บาท ของผูใช 7/2/2561

746 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นฤเดช ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด นฤเดช ซัพพลายตามความตองการ 03924/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 6,152.50-บาท  6,152.50-บาท ของผูใช 7/2/2561

747 ครุภัณฑสํานักงาน 10,700.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03940/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 10,700.-บาท  10,700.-บาท ของผูใช 7/2/2561

748 ครุภัณฑงานบานงานครัว 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03941/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 2,250.-บาท  2,250.-บาท ของผูใช 7/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

749 ครุภัณฑสํานักงาน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03943/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 690.-บาท  690.-บาท ของผูใช 7/2/2561

750 ครุภัณฑงานบานงานครัว 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03965/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 2,990.-บาท  2,990.-บาท ของผูใช 8/2/2561

751 ครุภัณฑสํานักงาน 51,124.60 51,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 03948/2561

จํานวน 5 รายการ ราคาที่เสนอได 51,124.60-บาท  51,124.60-บาท ของผูใช 8/2/2561

752 ครุภัณฑการแพทย 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จํากัด บริษัท บิงโกล จํากัด ตามความตองการ 03952/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 44,000.-บาท  44,000.-บาท ของผูใช 8/2/2561

753 ครุภัณฑการเกษตร 31,939.50 31,939.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 03958/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 31,939.50-บาท  31,939.50-บาท ของผูใช 8/2/2561

754 ครุภัณฑงานบานงานครัว 10,500.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคูลเลอร อินดัสทรี้ จํากัด บริษัท สยามคูลเลอร อินดัสทรี้ จํากัด ตามความตองการ 03963/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 10,500.-บาท  10,500.-บาท ของผูใช 8/2/2561

755 ครุภัณฑงานบานงานครัว 10,150.00 11,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03964/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 10,150.-บาท  10,150.-บาท ของผูใช 8/2/2561

756 ครุภัณฑการแพทย 28,500.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคเตออน (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอคเตออน (ประเทศไทย) จํากัดตามความตองการ 03978/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 28,500.-บาท  28,500.-บาท ของผูใช 8/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

757 ครุภัณฑสํานักงาน 7,900.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03976/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 7,900.-บาท  7,900.-บาท ของผูใช 8/2/2561

758 ครุภัณฑการแพทย 80,250.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัดตามความตองการ 03981/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 80,250.-บาท  80,250.-บาท ของผูใช 8/2/2561

759 ครุภัณฑงานบานงานครัว 11,600.94 11,600.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 03986/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 11,600.94-บาท  11,600.94-บาท ของผูใช 8/2/2561

760 ครุภัณฑสํานักงาน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03988/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 690.-บาท  690.-บาท ของผูใช 8/2/2561

761 ครุภัณฑสํานักงาน 2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนดพลาซา จํากัด ตามความตองการ 03991/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 2,010.-บาท  2,010.-บาท ของผูใช 8/2/2561

762 ครุภัณฑสํานักงาน 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 04004/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 5,778.-บาท  5,778.-บาท ของผูใช 9/2/2561

763 ครุภัณฑสํานักงาน 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 04005/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 16,692.-บาท  16,692.-บาท ของผูใช 9/2/2561

764 ครุภัณฑสํานักงาน 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต หางหุนสวนจํากัด วิชิตอิมปอรต ตามความตองการ 04008/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 5,992.-บาท  5,992.-บาท ของผูใช 9/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

765 ครุภัณฑสํานักงาน 1,968.80 1,968.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดํารงคชัย เซฟแอนดสตีล เฟอรนิเจอร จํากัด บริษัท ดํารงคชัย เซฟแอนดสตีล เฟอรนิเจอร จํากัด ตามความตองการ 04015/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 1,968.80-บาท 1,968.80-บาท ของผูใช 9/2/2561

766 ครุภัณฑการแพทย 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอรโพรดักส จํากัด บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอรโพรดักส จํากัด ตามความตองการ 04474/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 70,000.-บาท  70,000.-บาท ของผูใช 23/2/2561

767 ครุภัณฑงานบานงานครัว 12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนแฟมิลี่ จํากัด บริษัท กรีนแฟมิลี่ จํากัด ตามความตองการ 04484/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 12,519.-บาท  12,519.-บาท ของผูใช 23/2/2561

768 ครุภัณฑสํานักงาน 17,441.00 17,441.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด จี ดับเบิ้ลยู(1996) หางหุนสวนจํากัด จี ดับเบิ้ลยู(1996)ตามความตองการ 04488/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได 17,441.-บาท  17,441.-บาท ของผูใช 23/2/2561

769 ครุภัณฑสํานักงาน 38,776.80 38,776.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 04489/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได 38,776.80.-บาท  38,776.80.-บาท ของผูใช 23/2/2561

770 ครุภัณฑสํานักงาน 7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 04491/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 7,222.50-บาท  7,222.50-บาท ของผูใช 23/2/2561

771 ครุภัณฑสํานักงาน 8,206.90 8,206.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 04493/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได 8,206.90-บาท  8,206.90-บาท ของผูใช 23/2/2561

772 ครุภัณฑการแพทย 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร จํากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร จํากัด ตามความตองการ 04503/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 8,667.-บาท  8,667.-บาท ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

773 ครุภัณฑการแพทย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกาแคร จํากัด บริษัท เมดิกาแคร จํากัด ตามความตองการ 04509/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 99,510.-บาท  99,510.-บาท ของผูใช 26/2/2561

774 ครุภัณฑสํานักงาน 15,814.60 15,814.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 04551/2561

จํานวน 3 รายการ ราคาที่เสนอได 15,814.60-บาท  15,814.60-บาท ของผูใช 26/2/2561

775 ครุภัณฑสํานักงาน 5,339.30 5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 04524/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 5,339.30-บาท  5,339.30-บาท ของผูใช 26/2/2561

776 ครุภัณฑงานบานงานครัว 11,600.94 11,600.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04529/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 11,600.94-บาท  11,600.94-บาท ของผูใช 26/2/2561

777 ครุภัณฑงานบานงานครัว 11,600.94 11,600.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มาซูมา (ประเทศไทย) จํากัด ตามความตองการ 04530/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 11,600.94-บาท  11,600.94-บาท ของผูใช 26/2/2561

778 ครุภัณฑการแพทย 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนแฟมิลี่ จํากัด บริษัท กรีนแฟมิลี่ จํากัด ตามความตองการ 04535/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 17,655.-บาท 17,655.-บาท ของผูใช 26/2/2561

779 ครุภัณฑงานบานงานครัว 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นฤเดช ซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด นฤเดช ซัพพลายตามความตองการ 04542/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 7,062.-บาท  7,062.-บาท ของผูใช 26/2/2561

780 ครุภัณฑงานบานงานครัว 10,500.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคูลเลอร อินดัสทรี้ จํากัด บริษัท สยามคูลเลอร อินดัสทรี้ จํากัด ตามความตองการ 04544/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 10,500.-บาท  10,500.-บาท ของผูใช 26/2/2561



ลํา วงเงินที่จะ ราคากลาง วิธีซื้อ / ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ดับ ซื้อหรือจาง จาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ (บาท) ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/ จัดจาง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
โรงพยาบาลราชวิถี

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

781 ครุภัณฑสํานักงาน 58,636.00 58,636.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด เทรดดิ้ง จํากัด ตามความตองการ 04546/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 58,636.-บาท  58,636.-บาท ของผูใช 27/2/2561

782 ครุภัณฑสํานักงาน 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอรท แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอรท แอนด เซอรวิส จํากัดตามความตองการ 04547/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 91,485.-บาท  91,485.-บาท ของผูใช 26/2/2561

783 ครุภัณฑการแพทย 76,500.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท บอสส เมด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ตามความตองการ 04550/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 76,500.-บาท  76,500.-บาท ของผูใช 26/2/2561

784 ครุภัณฑสํานักงาน 10,678.60 10,678.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด บริษัท ครีเอท เฟอรนิเจอร กรุป จํากัด ตามความตองการ 04562/2561

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอได 10,678.60-บาท  10,678.60-บาท ของผูใช 27/2/2561

785 ครุภัณฑงานบานงานครัว 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนแฟมิลี่ จํากัด บริษัท กรีนแฟมิลี่ จํากัด ตามความตองการ 04580/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 17,120.-บาท  17,120.-บาท ของผูใช 27/2/2561

786 ครุภัณฑการแพทย 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม โพรดักส จํากัด บริษัท สุพรีม โพรดักส จํากัด ตามความตองการ 04587/2561

จํานวน 1 รายการ ราคาที่เสนอได 33,000.-บาท  33,000.-บาท ของผูใช 27/2/2561
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