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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔,๑๖๔.- ๔,๑๖๔.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๗๕๖๕/๒๕๖๑

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔,๑๖๔.๔๔ บาท๔,๑๖๔.๔๔บาท ของผู้ใช้ 22/6/2561
2 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒,๗๘๘.- ๑๒,๗๘๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๗๘๔๓/๒๕๖๑

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๒,๗๘๘.๖๔ บาท๑๒,๗๘๘.๖๔บาท ของผู้ใช้ 29/6/2561

3 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๒,๔๐๐.-
๓๒,๔๐๐.-

เฉพาะเจาะจง
บ.กอบทองโพลีแพค

 2004 จก.
บ.กอบทองโพลีแพค 

๒๐๐๔ จก. ตามความต้องการ ๐๗๘๔๙/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๒,๔๐๐.-บาท ๓๒,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 29/6/2561

4 เกลือป่น ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๗๕๙๔/๒๕๖๑
จ านวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐.-  บาท ๒,๑๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2561

5 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๑,๙๔๓.- ๑๑,๙๔๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๗๗๖๓/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๙๔๓.- บาท๑๑,๙๔๓.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2561

6 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๕,๕๖๖.- ๓๕,๕๖๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๗๕๑๗/๒๕๖๑
จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๕,๕๖๖.๘๐ บาท๓๕,๕๖๖.๘๐บาท ของผู้ใช้ 21/6/2561

7 วัสดุงานบ้านงานครัว ๕๘,๗๒๑.- ๕๘,๗๒๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๗๓๗๐/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕๘,๗๒๑.๖๐บาท๕๘,๗๒๑.๖๐บาท ของผู้ใช้ 15/6/2561

8 น  ายาทีโพล ๗๓,๘๓๐.- ๗๓,๘๓๐.- เฉพาะเจาะจง บ.เชอร์วู้ด เคมิคอล จ ากัด บ.เชอร์วู้ด เคมิอล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๗๗๑๙/๒๕๖๑
จ านวน ๖๐๐ แกลลอน ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๘๓๐.-  บาท๗๓,๘๓๐.-บาท ของผู้ใช้ 26/6/2561

9 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๔,๑๐๐.- ๑๔,๑๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ ๐๗๙๓๒/๒๕๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๑๐๐.-บาท๑๔,๑๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

10 ผงซักฟอกโปร ๔๕๐ กรัม ๒๔,๓๔๒.- ๒๔,๓๔๒.- เฉพาะเจาะจง
บ.สหพัฒนพิบูล 
จ ากัด (มหาชน)

บ.สหพัฒนพิบูล จ ากัด
(มหาชน) ตามความต้องการ ๐๗๗๗๔/๒๕๖๑

จ านวน ๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๓๔๒.๕๐บาท๒๔,๓๔๒.๕๐บาท ของผู้ใช้ 27/6/2561
11 ป่ินโตสแตนเลส ๑๔ ซม. ๒,๙๔๘.- 2,948 เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๙๓๑/๒๕๖๑

จ านวน ๔ เถา ราคาท่ีเสนอ ๒,๙๔๘.๙๒บาท๒,๙๔๘.๙๒บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

12 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๕๑๐.- ๙๙,๕๑๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค

เทอร่ิง จก.
บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค

เทอร่ิง จก. ตามความต้องการ ๐๗๗๔๔/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๙,๕๑๐.-บาท๙๙,๕๑๐.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2561

13
ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า๑๕
x๒๔ ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รี
ไซเคิล จก.

บ.แบล็ค แบค แพค รี
ไซเคิล จก. ตามความต้องการ ๐๗๑๘๘/๒๕๖๑

จ านวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ๕๖,๑๗๕.- บาท๕๖,๑๗๕ -.บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

14 ท่ีนอนฟองน  าอัดแน่นพิเศษ ๑๒,๕๑๙.- ๑๒,๕๑๙.- เฉพาะเจาะจง
บ.ท่ีนอนพญาไท
(๑๔๐๗)จ ากัด

บ.ท่ีนอนพญาไท
(๑๔๐๗)จ ากัด ตามความต้องการ ๐๗๓๓๗/๒๕๖๑

จ านวน ๖ หลัง ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๕๑๙. -บาท๑๒,๕๑๙.-บาท ของผู้ใช้ 14/6/2561
15 ท่ีโกยขยะ กทม. ๕,๖๔๙.- ๕,๖๔๙.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๗๔๗๔/๒๕๖๑

จ านวน ๒๔ อัน ราคาท่ีเสนอ๕,๖๔๓.๖๐ บาท๕,๖๔๙.๖๐บาท ของผู้ใช้ 20/6/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

16 วัสดุงานบ้านงานครัว 84,629 ๘๔,๖๒๙.- เฉพาะเจาะจง
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จก.
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จก. ตามความต้องการ ๐๗๓๕๕/๒๕๖๑
จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘๔,๖๒๙.-บาท  ๘๔,๖๒๙.-บาท ของผู้ใช้ 15/6/2561

17 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒,๓๑๑.- ๒,๓๑๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๗๕๖๖/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๒,๓๑๑.๒๐บาท  ๒,๓๑๑.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 22/6/2561

18 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๗,๙๐๕.- ๙๗,๙๐๕.- เฉพาะเจาะจง
บ.อาร์มเทค อินเตอร์

 พาร์ทจ ากัด
บ.อาร์มเทค อินเตอร์ 

พาร์ท จ ากัด ตามความต้องการ ๐๗๑๙๙/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ๙๗,๙๐๕.-บาท ๙๗,๘๐๕.-บาท ของผู้ใช้ 11/6/2561

19 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๗,๖๖๔.- ๓๗,๖๖๔.- เฉพาะเจาะจง
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จก.
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จก. ตามความต้องการ ๐๗๔๕๙/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๓๗,๖๖๔.-บาท ๓๗,๖๖๔.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2561

20 สเปรย์ปรับอากาศ ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.อี.เอ็ม ซี อิมเมกซ์ 

จ ากัด
บ.อี.เอ็มซี อิมเมกซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ ๐๗๗๔๕/๒๕๖๑
จ านวน ๔๐๐ กป. ราคาท่ีเสนอ ๔๐,๐๐๐.-บาท๔๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 27/6/2561

21 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๐,๗๕๘.- ๒๐,๗๕๘.- เฉพาะเจาะจง บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ ๐๗๕๗๔/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๒๐,๗๕๘.-บาท ๒๐,๗๕๘.บาท ของผู้ใช้ 22/6/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

22 ถังขยะพลาสติกมีฝาปิดฯ ๑,๕๔๐.- ๑,๕๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๗๗๘๕/๒๕๖๑
จ านวน ๖ ใบ ราคาท่ีเสนอ๑,๕๔๐.๘๐บาท  ๑,๕๔๐.๘๐บาท ของผู้ใช้ 27/6/2561

23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๖๔,๘๖๗.- ๖๔,๘๖๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๕๖๔/๒๕๖๑
จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ๖๔,๘๖๗.  -บาท๖๔,๘๖๗.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2561

24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๖,๕๔๘.- 6,548 เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๙๖๔/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๖,๕๔๘.๔๐บาท๖,๕๔๘.๔๐บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

25 แบตเตอร่ีแห้ง ๑๒V ๕.๔A ๓,๕๓๑.- ๓,๕๓๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๙๗๐/๒๕๖๑
จ านวน ๖ ลูก  ราคาท่ีเสนอ ๓,๕๓๑.-บาท ๓,๕๓๑.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒,๒๑๗.- ๑๒,๒๑๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๙๖๕/๒๕๖๑
จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๒๑๗.๒๐บาท๑๒,๒๑๗.๒๐บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

27 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,718 32,718 เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๗๖๐/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๒,๗๑๘.๔๖บาท๓๒,๗๑๘.๔๖บาท ของผู้ใช้ 27/6/2561

28 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๔,๕๔๑.- ๑๔,๕๔๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๘๓๔/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๕๔๑.๓๐บาท  ๑๔,๕๔๑.๓๐ บาท ของผู้ใช้ 28/6/2561

29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๙๓,๓๒๕.- ๙๓,๓๒๕.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๗๖๖/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๓,๓๒๕.๔๐ บาท๙๓,๓๒๕.๔๐ บาท ของผู้ใช้ 27/6/2561

30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๒๐๖.- ๒๐,๒๐๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๗๘๒๘/๒๕๖๑



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๒๐๖.๙๕บาท๒๐,๒๐๖.๙๕ บาท ของผู้ใช้ ๒๘/๐ต/๒๕๖๑
31 ถ่านระดุม CR๒๐๓๒ ๑,๒๘๔.- ๑,๒๘๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๕๘๔/๒๕๖๑

จ านวน ๓๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๘๔.-บาท ๑,๒๘๔.-บาท ของผู้ใช้ 22/6/2561
32 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๖,๘๙๖.- ๖,๘๙๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๖๒๗/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๖,๘๙๖.๑๕บาท๖,๘๙๖.๑๕ บาท ของผู้ใช้ 25/6/2561
33 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๓๑๙.- ๒๐,๓๑๙- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๙๓๓/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๓๑๙.๓๐บาท๒๐,๓๑๙.๓๐บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561
34 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๐,๗๑๙.- ๓๐,๗๑๙.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๗๔๐๖/๒๕๖๑

จ านวน ๘ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๐,๗๑๙.๗๐บาท๓๐,๗๑๙.๗๐บาท ของผู้ใช้ 18/6/2561
35 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๗,๗๕๙.- ๑๗,๗๕๙.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๔๙๓/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๗,๗๕๙.๘๖บาท๑๗,๗๕๙.๘๖บาท ของผู้ใช้ 20/6/2561
36 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๑๐๐.- ๑๐,๑๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๕๒๖/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๑๐๐.๘๐บาท๑๐,๑๐๐.๘๐บาท ของผู้ใช้ 21/6/2561
37 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๗,๗๙๐.- ๕๗,๗๙๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๕๑๘/๒๕๖๑

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ๕๗,๗๙๐.- บาท๕๗,๗๙๐.-บาท ของผู้ใช้ 21/6/2561
38 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๒,๖๗๗.- ๓๒,๖๗๗.- เฉพาะเจาะจง    หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๗๐๖/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ๓๒,๖๗๗.๘๐บาท ๓๒,๖๗๗.๘๐บาท ของผู้ใช้ 26/6/2561
39 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๓,๑๖๖.- ๒๓,๑๖๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๖๕๐/๒๕๖๑



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ๒๓,๑๖๖.- บาท๒๓,๑๖๖.-บาท ของผู้ใช้ 25/6/2561
40 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘,๘๗๐.- ๘๘๗๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๖๒๕/๒๕๖๑

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘,๘๗๐. -บาท ๘,๘๗๐.- บาท ของผู้ใช้ 25/6/2561
41 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐,๐๗๑.- ๓๐,๐๗๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๘๑๑๔/๒๕๖๑

จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๐,๐๗๑.๒๘บาท ๓๐,๐๗๑.๒๘ บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561
42 วัสดุงานบ้านงานครัว ๖๑,๘๐๗.- ๖๑,๘๐๗.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๘๐๒๓/๒๕๖๑

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๖๑,๘๐๗.๑๘บาท๖๑,๘๐๗.๑๘ บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

43
ผ้าอนามัยซอฟทิน่าห่วง 
๑๐ ชิ น ๕๗,๖๐๐.- ๕๗,๖๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.แซนนิต้า อินเตอร์
เนช่ันแนลจก.

บ.แซนนิต้า อินเตอร์
เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ ๐๘๐๙๖/๒๕๖๑

จ านวน ๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๕๗,๖๐๐.-บาท๕๗,๖๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

44 ชุด ADMISSION KIT ๙๘,๔๔๐.- ๙๘,๔๔๐.- เฉพาะเจาะจง บ. รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๗๔๖๓/๒๕๖๑
จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๙๘,๔๔๐.-บาท๙๘,๔๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 20/6/2561

45 ท่อพีวีซีเหลือง 3/4" ๔๑๓.- ๔๑๓.- เฉพาะเจะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๐๒๔/๒๕๖๑
จ านวน ๖ เส้น ราคาท่ีเสนอ ๔๑๗.๓๐บาท ๔๑๗.๓๐บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

46 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕,๘๖๓.- ๕,๘๖๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๙๙๕/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕,๘๖๓.๖๐ บาท๕,๘๖๓.๖๐บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

47 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๔,๑๙๘.- ๑๔,๑๙๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๗๙๖๖/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๑๙๘.๙๐บาท๑๔,๑๙๘.๙๐บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

48
กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น 
๑ ชั น ๑๘๙,๐๐๐.- ๑๘๙,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.วันธัชช์ โปร
เฟสช่ันนัล จก.

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ัน
นัล จก. ตามความต้องการ ๐๓๘๖๘/๒๕๖๑

จ านวน ๓๐๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๑๘๙,๐๐๐.-บาท๑๘๙,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561
49 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๖,๗๑๐.- ๒๖,๗๑๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๘๐๖๖/๒๕๖๑

จ านวน ๑๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๗๑๐.๔๑บาท๒๖,๗๑๐.๔๑บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561
50 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๒,๒๒๓.- ๓๒,๒๒๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๑๐๑/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๒,๒๓๓.๐๕บาท๓๒,๒๓๓.๐๕บาท ของผู้ใช้ 10/7/2551
51 น  ายาฟรีออน ๒๒ ๒๑,๔๐๐.- ๒๑,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคคอล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๗๙๙๔/๒๕๖๑

จ านวน ๒ ท่อ ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๔๐๐.-บาท๒๑,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561
52 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๑,๑๔๓.- ๓๑,๑๔๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๐๗๒/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๑,๑๔๓.๗๐บาท๓๑,๑๔๓.๗๐บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

53 รองเท้านิรภัย รุ่น ๐๒๘๕ ๔,๖๐๑.- ๔,๖๐๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๑๕๗/๒๕๖๑
จ านวน ๒ คู่ ราคาท่ีเสนอ ๔,๖๐๑.-บาท ๔,๖๐๑.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

54 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕,๓๑๗.- ๕,๓๑๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๒๓๘/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕,๓๑๗.๙๐บาท๕,๓๑๗.๙๐บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

55 วัสดุงานบ้านงานครัว ๕,๗๓๙.- ๕,๗๓๙.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๘๓๒๐/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕,๗๓๙.๑๒บาท๕,๗๓๙.๑๒บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

56
น  ายาซักผ้าด้วยเคร่ือง
แซมพาวซ์ ๙๘,๘๖๘.- ๙๘,๘๖๘.- เฉพาะเจาะจง

บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค
เทอร่ิง จก.

บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค
เทอร่ิง จก. ตามความต้องการ ๐๘๐๐๘/๒๕๖๑

จ านวน ๖๖ ถัง ราคาท่ีเสนอ ๙๘,๘๖๘.-บาท๙๘,๘๖๘.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561
57 เกลือเม็ด ๑,๖๐๕.- ๑,๖๐๕.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๘๑๘๐/๒๕๖๑

จ านวน ๑๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๑,๖๐๕.-บาท ๑,๖๐๕.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561
58 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๗,๙๕๔.- ๘๗,๙๕๔.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๘๒๐๗/๒๕๖๑

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘๗,๙๕๔.-บาท๘๗,๙๕๔.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

59 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๘,๐๘๒.- ๓๘,๐๘๒.- เฉพาะเจาะจง
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จก.
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จก. ตามความต้องการ ๐๗๘๔๕/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๘,๐๙๒.-บาท๓๘,๐๙๒.-บาท ของผู้ใช้ 29/6/2561

60 น  ายาชีวบ าบัดภัณฑ์ฯ ๑๑,๘๗๗.- ๑๑,๘๗๗.- เฉพาะเจาะจง บ.เวล เมด ๑๙๖๙ จ ากัด บ.เวล เมด ๑๙๖๙ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๐๙๕/๒๕๖๑
จ านวน ๓ แกลลอน ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๘๗๗.-บาท๑๑,๘๗๗.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

61 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๔,๖๑๐.- ๒๔,๖๑๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.แอลไลส์ อินเตอร์

เทรดจ ากัด
บ.แอลไลส์ อินเตอร์เท

รดจ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๐๓๑/๒๕๖๑



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๖๑๐.-บาท๒๔,๖๑๐.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561
62 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๙,๑๐๔.- ๒๙,๑๐๔.- เฉพาะเจาะจง บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ ๐๘๐๓๕/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๙,๑๐๔.-บาท๒๙,๑๐๔.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

63
เกลือป่น(ล้างเคร่ืองกรอง
น  า) ๖๔๒.- ๖๔๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๘๑๘๒/๒๕๖๑
จ านวน ๗๕ กก. ราคาท่ีเสนอ ๖๔๒.-บาท ๖๒๔.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๙,๘๑๖.- ๑๙,๘๑๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๒๑๐/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๘๑๖.๔๐บาท๑๙,๘๑๖.๔๐บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

65 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๗๒๐.- ๒๐,๗๒๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๘๑๗๖/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๗๒๐.๕๕บาท๒๐,๗๒๐.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

66 ปล๊ัก ๙๐๒๘ บิชิโน ๘,๗๗๔.- ๘,๗๗๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๒๕๒/๒๕๖๑
จ านวน ๑๐๐ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๘,๗๗๔.-บาท ๘,๗๗๔.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

67 ปล๊ักคอมพิวเตอร์ 3 รู 6 จุด ๒๖,๙๖๔.- ๒๖,๙๖๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๗๙๔๙/๒๕๖๑
จ านวน ๖๐ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๙๖๔.-บาท๒๖,๙๖๔.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

68 น  ายาเสริมด่างแซม-อัลค่า ๙๙,๒๙๖.- ๙๙,๒๙๖.- เฉพาะเจาะจง
บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค

เทอร่ิง จก.
บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟค

เทอร่ิง จก. ตามความต้องการ ๐๘๐๒๖/๒๕๖๑
จ านวน ๑๔๕ ถัง ราคาท่ีเสนอ ๙๙,๒๙๖.-บาท๙๙,๒๙๖.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

69
ถุงพลาสติกพีพีร้อนใส ๓๐
x๕๐" ๒๕,๕๐๐.- ๒๕,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.กอบทองโพลีแพค
 2004 จก.

บ.กอบทองโพลีแพค 
๒๐๐๔ จก. ตามความต้องการ ๐๘๒๐๒/๒๕๖๑

จ านวน ๓๐๐ กก. ราคท่ีเสนอ ๒๕,๕๐๐.-บาท ๒๕,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561
70 วัสดุงานบ้านงานครัว ๗๕,๘๔๘.- 75,848 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๘๑๙๒/๒๕๖๑

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๗๕,๘๔๘.๐๒บาท๗๕,๘๔๘.๐๒ บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

71 วัสดุก่อสร้าง ประปา 9,761.61 9,761.61 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 07922/2561
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,761.61.-บาท9,761.61.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

72 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี 
สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปริ นท์
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ ตามความต้องการ 07924/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.-บาท99,980.80.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

73 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 07921/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,390.-บาท 82,390.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

74 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,189.00 99,189.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 07824/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,189.-บาท99,189.-บาท 3/7/2561

75 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 08000/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.-บาท93,625.-บาท 5/7/2561

76 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอ

เตอร์ ซอยซ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอ

เตอร์ ซอยซ ตามความต้องการ 08007/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,490.-บาท 7,490.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

77 วัสดุแบบพิมพ์ 44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 08014/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  44,500.-บาท 44,500.-บาท 5/7/2561

78 วัสดุแบบพิมพ์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 08009/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  16,050.- บาท16,050.- บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

79 วัสดุก่อสร้าง ประปา 16,526.15 16,526.15 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08046/2561
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,526.15.- บาท16,526.15.- บาท ของผู้ใช้ 6/7/25614

80 วัสดุแบบพิมพ์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 

1972 จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 

1972 จ ากัด ตามความต้องการ 08003/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  17,900.- บาท 17,900.- บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

81 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 94,695.00 94,695.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 08037/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,695.- บาท 94,695.- บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

82 วัสดุก่อสร้าง ประปา 43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพรมิเน้นท์ 
ฟลูอิด คอนโทรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลู
อิด คอนโทรส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08039/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,335.-บาท 43,335.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

83 วัสดุก่อสร้าง ประปา 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08047/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,081.60.-บาท3,081.60.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

84 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 08050/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท99,510.-บาท 6/7/2561

85 วัสดุก่อสร้าง ประปา 37,153.48 37,153.48 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 08081/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,153.48.-บาท37,153.48.-บาท 9/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

86 วัสดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี 
สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปริ นท์
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ ตามความต้องการ 08082/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.- บาท99,980.80.- บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

87 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย
ฮอสพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08193/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,000.-บาท98,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

88 วัสดุก่อสร้าง ประปา 56,319.50 56,319.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08191/2561
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ  56,319.50.- บาท 56,319.50.- บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

89 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 08229/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  90,950.-บาท 90,950.-บาท 12/7/2561

90 วัสดุแบบพิมพ์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 08227/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,900.-บาท74,900.-บาท 12/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

91 วัสดุแบบพิมพ์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภัทรมณี 
สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 

ปริ นท์
บริษัท ภัทรมณี 

สต๊ิกเกอร์ แอนด์ ปริ นท์ ตามความต้องการ 08216/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,448.- บาท 92,448.- บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

92 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด ราคาเหมาะสม 08231/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,658.- บาท95,658.- บาท 12/7/2561

93 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 95,658.00 95,658.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 08408/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,658.- บาท95,658.- บาท 18/7/2561

94 วัสดุก่อสร้าง ประปา 56,319.50 56,319.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08191/2561
จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ  56,319.50.- บาท 56,319.50.- บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

95 วัสดุก่อสร้าง ประปา 23,299.25 23,299.25 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08161/2561
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ  23,299.25.- บาท 23,299.25.- บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

96 วัสดุก่อสร้าง ประปา 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08259/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  17,000.- บาท17,000.- บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

97 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 08263/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,617.- บาท99,617.- บาท 13/7/2561

98 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 52,693.00 52,693.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 08262/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  52,693.- บาท52,693.- บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

99 วัสดุก่อสร้าง ประปา 79,310.94 79,310.94 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08258/2561
จ านวน 14 รายการ ราคาท่ีเสนอ  79,310.94.- บาท 79,310.94.- บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

100 วัสดุแบบพิมพ์ 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ 
แอนด์ พริ นติ ง

ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์
 พริ นติ ง ตามความต้องการ 08410/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  89,000.- บาท 89,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561
101 วัสดุแบบพิมพ์ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ร้าน เจ เอส ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 08405/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,500.- บาท31,500.- บาท 18/7/2018

102 วัสดุก่อสร้าง ประปา 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08479/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,284.- บาท 1,284.- บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561
103 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป. ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป. ตามความต้องการ 08483/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,864.50.- บาท7,864.50.- บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561
104 วัสดุก่อสร้าง ประปา 29,433.00 29,433.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 08444/2561

จ านวน 19 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,433.- บาท29,433.- บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

105 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด
บริษัท ร่มพิกุล ซัพ

พลาย (2001) จ ากัด ตามความต้องการ 08553/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,740.- บาท 87,740.- บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

106 วัสดุแบบพิมพ์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 

1972 จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 

1972 จ ากัด ราคาเหมาะสม 08552/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,900.- บาท74,900.- บาท 23/7/2561

107 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 08543/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,617.- บาท99,617.- บาท 23/7/2561

108 วัสดุแบบพิมพ์ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูบิเทค 
โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน 
จ ากัด ตามความต้องการ 08544/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท97,584.- บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561
109 วัสดุแบบพิมพ์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 08551/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท36,000.- บาท 23/7/2561

110 วัสดุก่อสร้าง ประปา 22,764.30 22,764.30 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08191/2561
จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,764.30.- บาท22,764.30.- บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

111 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 99,189.00 99,189.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.

ชุติวัฒน์ ราคาเหมาะสม 08642/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,189.- บาท 99,189.- บาท 25/7/2561

112 วัสดุแบบพิมพ์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 

1972 จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 

1972 จ ากัด ราคาเหมาะสม 08641/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,510.- บาท99,510.- บาท 25/7/2561

113 วัสดุแบบพิมพ์ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ราคาเหมาะสม 08640/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,000.- บาท31,000.- บาท 25/7/2561

114 วัสดุแบบพิมพ์ 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูบิเทค 
โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน 
จ ากัด ตามความต้องการ 08690/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,482.- บาท13,482.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561
115 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2001 ตามความต้องการ 08683/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,037.50.- บาท12,037.50.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

116 วัสดุก่อสร้าง ประปา 29,425.00
29,425.00

เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอส 
เมททัลวู๊ด จ ากัด

บริษัท เอสเอส 
เมททัลวู๊ด จ ากัด ตามความต้องการ 08694/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,452.- บาท29,452.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561
117 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตามความต้องการ 08084/2561

จ านวน 90 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท 8,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

118 จ้างเหมายานพาหนะรถบัส 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด 

สนุก ออน ทัวร์
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สนุก

 ออน ทัวร์ ตามความต้องการ 08215/2561
ปรับอากาศจ านวน 1 คัน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท25,000.- บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

119 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว ขวัญพร อยู่ยืน นางสาว ขวัญพร อยู่ยืน ตามความต้องการ 08184/2561
จ านวน 100 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท20,000.- บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

120 จ้างเหมาบริการ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญ โสมะวงษ์ นางขวัญ โสมะวงษ์ ตามความต้องการ 498/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 22,500.- บาท22,500.- บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

121 จ้างเหมาท าเอกสาร 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ นางสาวสิริกร ป้องขันธ์ ตามความต้องการ 08394/2561
จ านวน 64 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท 8,000.- บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

122 จ้างเหมาบริการ 79,500 79,500 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายณัฐวุฒิ สังข์สุข ตามความต้องการ 08531/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 79,500.- บาท79,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

123 จ้างเหมาบริการ 32,500 32,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ แซ่ลิ ม นางสาวสมใจ แซ่ลิ ม ตามความต้องการ 08695/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 32,500.- บาท32,500.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

124 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 58,000
58,000

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทร

เวล กรุ๊ป
บริษัท ธนัชวิชญ์ แทร

เวล กรุ๊ป ตามความต้องการ 08083/2561
จ านวน 2 คัน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท58,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

125 จ้างเหมาจัดท าส่ือวีดีทัศน์ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปณิตา มะโนปา นางสาว ปณิตา มะโนปา ตามความต้องการ 08696/2561
จ านวน 1 เร่ือง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท18,000.- บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

126
ERBE NESSY Omega 
Plate without cable 4,500.00    4,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 08033/2561
จ านวน 1 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 4,500.- บำท  4,500.- บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

127

มาตรวัดแรงดันบอลลูน
ถ่างขยาย (Syringe with
 Gauge) 8,998.70    8,998.70   เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 08032/2561
จ านวน 5 อัน รำคำท่ีเสนอ 8,998.70 บำท 8,998.70 บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

128
หน้ากากช่วยหายใจแบบ 
Full Face รุ่น Amara 95,000.00  95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ดี. เมดิ
เทค จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. เมดิเทค 
จ ากัด ตามความต้องการ 08034/2561

จ านวน 10 EA รำคำท่ีเสนอ 95,000.- บำท 95,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

129 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 92,448.00  92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 08038/2561
จ านวน 36 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 92,448.- บำท 92,448.- บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

130 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,000.00  88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 08068/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 88,000.- บำท 88,000.-  บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

131

สายสวนหลอดเลือดน า
ทางเพ่ือการขยายหลอด
เลือด 28,000.00  28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล
 จ ากัด

บริษัท ไพรม์ เมดิคอล 
จ ากัด

ตามความต้องการ 08064/2561
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 28,000.- บำท  28,000.-  บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

132

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

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอ
แรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 08063/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

133
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 82,500.00  82,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ 08061/2561
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.-  บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

134
ชุดสายสวนหัวใจเพ่ือการ
รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ 99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอล 
โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท เมดิคอล โซลูช่ัน
 จ ากัด ตามความต้องการ 08060/2561

จ านวน 1 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท  99,000.-   บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

135

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิดกระตุ้น
หัวใจ 66,000.00  66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08059/2561
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

136

Sapphire II PRO 
Coronary Dilatation 
Catheter 60,000.00  60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ

08057/2561

จ านวน 10 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

137 Scopanios ขนาด 5 ลิตร 50,000.00  50,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08135/2561

จ านวน 20 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 10/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

138 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,600.00  93,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจ บี เมดิคอ
ลซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เจ บี เมดิคอ
ลซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08185/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 93,600.- บำท 93,600.- บำท ของผู้ใช้ 11/7/2561

139

Edwards Swan Ganz 
CCO Catheter 
7.5,110 cms. 83,460.00  83,460.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ 
ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์
ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 08186/2561
จ านวน 15 set รำคำท่ีเสนอ 83,460.- บำท  83,460.-  บำท ของผู้ใช้ 11/7/2561

140
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00  94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08246/2561

จ านวน 3 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 13/7/2561

141
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือด โคโรนาร่ี 94,500.00  94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08240/2561
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

142

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิด กระตุ้น
หัวใจ 66,000.00  66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08241/2561
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2561

143
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
รักษาหัวใจเต้น ผิดจังหวะ 85,000.00  85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08242/2561
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท 85,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/7/2561

144
Manifold Three Port 
Block Body (OFF right) 75,000.00  75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 08248/2561
จ านวน 300 EACH รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

145
VENTISORB WHITE TO 
VIOLET4.5 KG 69,978.00  69,978.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08311/2561

จ านวน 100 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 69,978.- บำท 69,978.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

146 DURAPHAT (VANISH) 1,701.30    1,701.30   เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08317/2561

จ านวน 2 TUBE รำคำท่ีเสนอ 1,701.30 บำท 1,701.30 บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

147
MULTI-POSITION UPP 
BLKT,10/CV 56,710.00  56,710.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08316/2561

จ านวน 20 CASE รำคำท่ีเสนอ 56,710.- บำท 56,710.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

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

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08313/2561

จ านวน 14 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

149 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08562/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

150
GASTRO TUBE 24FR 7-
10ML BLN, X1'S 36,000.00  36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ 
จ ากัด

บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08560/2561

จ านวน 20 BOX รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

151 30mm Loop (10 Pcs) 45,000.00  45,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07554/2561
จ านวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 45,000.- บำท 45,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

152 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,000.00  54,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08561/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

153
Single Use Cleaning 
Brush แปรงล้างกล้อง 98,975.00  98,975.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08619/2561

จ านวน 25 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 98,975.- บำท 98,975.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

154
Cleaning Brush - 
Channel - maxi 30,000.00  30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอีสต์ จ ากัด

บริษัท ไทยเมดิคอ
ลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 08620/2561

จ านวน 100 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท 30,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

155
Natural Rubber DBE 
Balloon (Dia:35mm) 22,300.00  22,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค. เพอร์
ฟอร์แมนซ์ จ ากัด

บริษัท เค. เพอร์
ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08618/2561

จ านวน 1กล่อง /10 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 22,300.- บำท   22,300.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

156

Disposable Valve 
Cleaning Brush แปรง
ล้างวาล์วกล้อง 38,520.00  38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08558/2561

จ านวน 15 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 38,520.- บำท 38,520.-  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

157
Overtube for EC-
450BI5 37,000.00  37,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค. เพอร์
ฟอร์แมนซ์ จ ากัด

บริษัท เค. เพอร์
ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08559/2561

จ านวน 2 เส้น รำคำท่ีเสนอ 37,000.- บำท 37,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

158

สายใยแก้วน าแสง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 400 
um 48,000.00  48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสราส เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท แอสราส เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08617/2561

จ านวน 1 เส้น รำคำท่ีเสนอ 48,000.- บำท  48,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

159
น  ายาล้างเคร่ืองมือแพทย์
 3E-Zyme 5Litre 98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตะวันแม็ค
ไวสซ์ จ ากัด

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08526/2561

จ านวน 28 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท 98,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

160 Pantera Balloon ทุกขนาด 53,500.00  53,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08525/2561

จ านวน 10 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 53,500.- บำท   53,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

161
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือด โคโรนาร่ี 94,500.00  94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 08527/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

162
แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือการ
รักษาหัวใจเต้นผิด จังหวะ 99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08577/2561
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

163

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิด กระตุ้น
หัวใจ 66,000.00  66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08574/2561
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

164

เคร่ืองช่วยการเต้นของ
หัวใจถาวรชนิด กระตุ้น
หัวใจ 66,000.00  66,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08533/2561
จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

165 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,569.50  41,569.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08529/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,569.50 บำท 41,569.50 บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

166 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,920.00  82,920.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร์ด 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอคคอร์ด คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08575/2561

จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 82,920.- บำท 82,920.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

167

SURGICAL SET PW+ 
(ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดรากฟัน
เทียม) 75,500.00  75,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดับบลิว 
พลัส จ ากัด

บริษัท พีดับบลิว พลัส 
จ ากัด ตามความต้องการ 08530/2561

จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 75,500.- บำท 75,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

168 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,580.00  98,580.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีดับบลิว 

พลัส จ ากัด
บริษัท พีดับบลิว พลัส 

จ ากัด ตามความต้องการ 08524/2561
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,580.- บำท 98,580.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

169 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,200.00  88,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสดีเอส 

เคอร์ จ ากัด
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 08532/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 88,200.- บำท  88,200.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

170

MP01770 
Electrostatic filter 
CareStar 30, 98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดรเกอร์เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เดรเกอร์เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08534/2561

จ านวน 2,800 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท 98,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

171
บอลลูนเจ็คเตอร์ 300 
โฟลซีเลคเตอร์ 3.0 ม 5.0 98,000.00  98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08624/2561
จ านวน 70 SET รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท  98,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

172 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,026.90  36,026.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จรัสโรจ ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท จรัสโรจ ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08565/2561
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,026.90 บำท 36,026.90 บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

173 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,561.90  36,561.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จรัสโรจ ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท จรัสโรจ ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08536/2561
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,561.90 บำท 36,561.90 บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

174 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,250.70  34,250.70 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จรัสโรจ ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท จรัสโรจ ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08714/2561
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 34,250.70 บำท 34,250.70 บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

175
DENTAL IMPLANT PW+
 ชุดรากฟันเทียม 24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีดับบลิว 
พลัส จ ากัด

บริษัท พีดับบลิว พลัส 
จ ากัด ตามความต้องการ 25/7/2561

จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท 24,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

176 HP Detector Supply 44,000.00  44,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย เอ้อ คัง 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

บริษัท ไทย เอ้อ คัง 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08626/2561
จ านวน 2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 44,000.- บำท  44,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

177
CONQUEST 6F 75CM 
8MM 4CM 64,200.00  64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08645/2561

จ านวน 1 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท 64,200.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2561

178

HEATED WIRE 
ADAPTOR MR850 
DUAL 99,000.00  99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพส์ซีส เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล
 จ ากัด ตามความต้องการ 08697/2561

จ านวน 18 เส้น รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

179 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,000.00  96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 08700/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท 96,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2561

180 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00  40,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แวสคิวลาร์ 
อินโนเวช่ันส์ จ ากัด

บริษัท แวสคิวลาร์ อิน
โนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08704/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

181 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00  40,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แวสคิวลาร์ 
อินโนเวช่ันส์ จ ากัด

บริษัท แวสคิวลาร์ อิน
โนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08702/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

182
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00  94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08698/2561

จ านวน 3 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

183
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
วิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้า 44,000.00  44,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08706/2561
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 44,000.- บำท 44,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

184
TREK Family Coronary 
Dilatation Catheters 60,000.00  60,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอ
แรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 08710/2561

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

185 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,029.00    5,029.00   เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08347/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,029.- บำท 5,029.- บำท ของผู้ใช้ 17/7/2561

186 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ######## ####### เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08418/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 320,000.- บำท 320,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/7/2561

187 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ########
#######

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08737/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 232,500.- บำท 232,500.- บำท ของผู้ใช้ 1/8/2561

188 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ######## ####### เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิ
คัล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08737/2562



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 232,500.- บำท 232,500.- บำท ของผู้ใช้ 2/8/2561

189
7966TH02 CESAREAN 
SECTION PACK 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08152/2561

จ านวน 77 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท98,868.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

190 วัสดุของใช้การแพทย์ 48,652.80 48,652.80 เฉพาะเจาะจง
บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08153/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,652.80บาท48,652.80บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

191
VICRYL VIO 90CM M4  
w9465 88,114.50 88,114.50 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08177/2561

จ านวน 45 โหล ราคาท่ีเสนอ  88,114.50บาท88,114.50บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

192
SURGICAL GOWN 
STANDARD "L" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08177/2561

จ านวน 500 เซ็ต ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท99,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

193

คาสเซ็ตต์บรรจุ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
เข้มข้น 10113 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08178/2561

จ านวน 24 ชุด ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท97,584.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561
194 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดโฟกัส จ ากัด บ. เมดโฟกัส จ ากัด ตามความต้องการ 08189/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท98,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

195 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,761.00 87,761.00 เฉพาะเจาะจง
บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08210/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,761.-บาท87,761.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

196
UNIVERSAL SET 
(STERILIZE) 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08200/2561

จ านวน 117 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท99,450.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

197
Universal set 
Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 08203/2561
จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท99,450.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

198
Universal set 
Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 08247/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 99,450.-บาท99,450.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

199 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,020.00 99,020.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08244/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,020.-บาท99,020.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

200 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,583.10 95,583.10 เฉพาะเจาะจง
บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08245/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,583.10บาท 95,583.10บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

201
SURGICAL GOWN 
STANDARD "XL" SET 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08308/2561

จ านวน 117 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท99,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

202
Universal set 
Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 08309/2561
จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 99,450.-บาท99,450.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

203
Universal set 
Reinforced I set 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 08372/2561
จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 99,450.-บาท99,450.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

204
UNIVERSAL SET 
(STERILIZE) 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08370/2561

จ านวน 117 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

205 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08369/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท99,510.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

206 Bowie Dick Pack 99,600.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจง
บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บ. อินเด็กซ์ เมดิคัล 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08367/2561

จ านวน 830 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,600.-บาท99,600.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

207 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,460.00 98,460.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08441/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,460.-บาท98,460.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

208 ผ้าเจาะกลาง สวนปัสสาวะ 98,400.00 98,400.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08471/2561

จ านวน 4100 ผืน ราคาท่ีเสนอ 98,400.-บาท98,400.-บาท ของผู้ใช้ 20/7/2561

209
UNIVERSAL SET 
(STERILIZE) 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08564/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 117 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท99,450.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

210

คาสเซ็ตต์บรรจุ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 
เข้มข้น 10113 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08707/2561

จ านว 24 ชุด ราคาท่ีเสนอ  97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

211
LINER CANNSTR SUCT 
3000CC DISP 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 08708/2561

จ านวน 1000 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  97,000.-บาท97,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561
212 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดโฟกัส จ ากัด บ. เมดโฟกัส จ ากัด ตามความต้องการ 08709/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  70,000.-บาท70,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

213
Ligasure Maryland Jaw 
37 CM 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08699/2561

จ านวน 5 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  98,407.90บาท98,407.90บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

214 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,015.50 82,015.50 เฉพาะเจาะจง
บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08701/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,015.50บาท82,015.50บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

215
neodisher IP Spray 
0.4l/12bt 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคมเทค เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บ. เคมเทค เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08703/2561

จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  10,800.-บาท10,800.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

216
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 76,235.00 76,235.00 เฉพาะเจาะจง

บ. บางกอกยูนิเทรด 
จ ากัด

บ. บางกอกยูนิเทรด 
จ ากัด ตามความต้องการ 08197/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  76,235.-บาท76,235.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

217
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 81,800.00 81,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ. โนวา เฮลท์ เทค
โนโลย่ีส์ จ ากัด

บ. โนวา เฮลท์ เทค
โนโลย่ีส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08249/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  81,800.-บาท81,800.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

218

TOOL 8TD 158 
LEGEND 8CM 1.5MM 
8MM DEPTH 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08315/2561

จ านวน 37 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  98,975.-บาท98,975.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

219
หัวจี เนื อเย่ีอแบบเข็ม 
ความยาว 4 นิ ว 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เมดิแคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เมดิแคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08314/2561

จ านวน 4 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  5,200.-บาท  5,200.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

220
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ไลออน อินเตอร์
เมด จ ากัด

บ. ไลออน อินเตอร์เมด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08442/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,000.-บาท 82,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

221
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,800.00 97,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08443/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,800.-บาท97,800.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

222
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,280.00 48,280.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08445/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,280.- บาท48,280.- บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

223
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 82,800.00 82,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08452/2561

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 82,800.-บาท82,800.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

224
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08466/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  85,000.-บาท85,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/7/261

225
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,440.00 96,440.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัดบ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08462/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,440.-บาท96,440.-บาท ของผู้ใช้ 20/7/2561

226
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลออน อินเตอร์ จ ากัดบ. ไลออน อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08470/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,800.-บาท91,800.-บาท ของผู้ใช้ 207/2561

227
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. บิซิคอม จ ากัด บ. บิซิคอม จ ากัด ตามความต้องการ 08578/2561
จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท99,900.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

228

แผ่นเนื อเย่ือท าจากเย่ือ
หุ้มหัวใจวัว (Bovine 
Pericardium Patch) 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เซนต์จูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย)

บ. เซนต์จูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) ตามความต้องการ 08587/2561

จ านวน 1 ชิ น ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท99,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

229
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,300.00 97,300.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08588/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,300.-บาท97,300.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

230
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08711/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,500.-บาท23,500.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

231
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไพรม์ เมดิคอล จ ากัดบ. ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08713/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,000.-บาท88,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

232
เลนส์แก้วตาเทียมชนิด
น่ิมพับได้ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บ. คาร์ล ไซส์ส จ ากัด ตามความต้องการ 08181/2561
จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอ  26,000.-บาท26,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

233
เลนส์แก้วตาเทียมชนิด
น่ิมพับได้ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจเอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08199/2561
จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท 5,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

234

เลนส์แก้วตาเทียมชนิด
น่ิมพับได้ แบบแก้ไข
สายตาเอียง 14,000.00   14,000.00  เฉพาะเจาะจง

บ. อินโดไซน่า เฮลท์ 
แคร์ จ ากัด

บ. อินโดไซน่า เฮลท์ 
แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08198/2561

จ านวน 1 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท14,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

235
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บ. อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08312/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,000.-บาท46,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

236
XEN GLAUCOMA GEL 
IMPLANT (XEN45) 75,601.92 75,601.92 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08563/2561

จ านวน 3 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 75,601.92บาท75,601.92บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

237
เลนส์แก้วตาเทียมชนิด
น่ิมพับได้ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ซูอิสเอส์เม็ด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บ. ซูอิสเอส์เม็ด 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08586/2561

จ านวน 2 ชุด ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท50,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

238
น ามันเบนซิน 95 พร้อม
แกลลอน 1,883.20 1,883.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 08174/2561
จ านวน 40 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 1,883.20บาท1,883.20บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

239
LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 
กก.) 62,680.97 62,680.97 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08194/2561
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 62,680.97บาท62,680.97บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

240
LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 
กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08298/2561
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท208,936.59บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

241 น  ามีนเตาใสเกรด A (600) 354,576.60 ######### เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08751/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 18000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 576,576.60บาท 576,576.60บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

242
LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 
กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน)บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08750/2561
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท208,936.59บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

243
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 153,100.00 153,100.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปทท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 08095/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 153,100.-บาท153,100.-บาท ของผู้ใช้ 20/7/2561
244 ครุภัณฑ์การแพทย์ 485,000.00 485,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทเลคอร์ป จ ากัด บริษัท เทเลคอร์ป จ ากัด ตามความต้องการ 08018/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 485,000.-บาท485,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2561

245 ครุภัณฑ์การแพทย์ 290,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08280/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 290,000.-บาท290,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

246 ครุภัณฑ์การแพทย์ 222,000.00 225,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08459/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 222,000.-บาท222,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

247 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 272,850.00 272,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี เฟลม จ ากัด บริษัท ลัคกี เฟลม จ ากัด ตามความต้องการ 08528/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 272,850.-บาท272,850.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

248 ครุภัณฑ์การศึกษา 279,000.00 279,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเจเอช เมดิ

คอล จ ากัด
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 08567/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 279,000.-บาท279,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

249 ครุภัณฑ์การแพทย์ 195,000.00 195,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพส์ซีส เมดิ

คอล จ ากัด
บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 08583/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 195,000.-บาท195,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

250 ครุภัณฑ์การแพทย์ 33,000.00      33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด บริษัท เรียลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 07963/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,000.-บาท33,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

251 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,550.00       2,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 07808/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,550.-บาท 2,550.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

252 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,630.00       9,951.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 07916/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2561

253 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,173.00       4,306.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ครีเอท 
เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด
บริษัท ครีเอท 

เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 07917/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,173.-บาท 4,173.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

254 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,400.00       1,400.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08220/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,400.-บาท 1,400.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

255 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,550.00       2,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08228/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,550.-บาท 2,550.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

256 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,123.50       1,337.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08233/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,123.50-บาท1,123.50-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

257 ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,600.00       8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 08235/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,600.-บาท 8,600.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

258 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 32,100.00      32,100.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08281/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,100.-บาท32,100.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

259 ครุภัณฑ์ส านักงาน 700.00          700.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08282/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  700.-บาท 700.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

260 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,550.00       2,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08283/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,550.-บาท 2,550.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

261 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,807.90      13,738.80 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08286/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,807.90-บาท12,807.90-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

262 ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,600.00       8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 08294/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,600.-บาท 8,600.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

263 ครุภัณฑ์ส านักงาน 37,450.00      37,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยพัฒนา
ครุภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท ไทยพัฒนา
ครุภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08297/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,450.-บาท37,450.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

264 ครุภัณฑ์การแพทย์ 99,000.00      99,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอพเพนดอร์ฟ
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08303/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท99,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561
265 ครุภัณฑ์การแพทย์ 97,500.00      99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08305/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท97,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

266 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 21,400.00      21,400.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08318/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  21,400.-บาท21,400.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

267
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 7,900.00       7,900.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08326/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,900.-บาท 7,900.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

268 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16,500.00      16,500.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08330/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  16,500.-บาท16,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

269 ครุภัณฑ์ส านักงาน 14,873.00      14,873.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จอยส์ เซอร์วิส เซ็น

เตอร์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

จอยส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 08341/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  14,873.-บาท14,873.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

270 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,955.00       6,955.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08344/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,955.-บาท 6,955.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

271 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,479.30       7,479.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ครีเอท 
เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด
บริษัท ครีเอท 

เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08350/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,479.30-บาท7,479.30-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

272 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,600.94      11,600.94 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มาซูม่า 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มาซูม่า 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08352/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,600.94-บาท11,600.94-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

273 ครุภัณฑ์ส านักงาน 59,706.00      59,706.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08362/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  59,706.-บาท59,706.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

274 ครุภัณฑ์การแพทย์ 67,000.00      67,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟิลเทค เอ็น
เตอร์ไพรส์ 1994 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเทค เอ็น
เตอร์ไพรส์ 1994 จ ากัด

 (มหาชน) ตามความต้องการ 08364/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  67,000.-บาท 67,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

275 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,416.00       9,416.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08365/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,416.-บาท 9,416.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

276 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08368/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,500.-บาท  8,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

277 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,900.00       7,900.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08371/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,900.-บาท 7,900.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

278 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,900.00      11,900.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08374/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,900.-บาท11,900.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

279 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 13,900.00      13,900.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08375/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  13,900.-บาท13,900.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

280 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 18,832.00      18,832.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08383/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,832.-บาท 18,832.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

281 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 29,532.00      29,532.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08384/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  29,532.-บาท29,532.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

282 ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,200.00      11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 08402/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,200.-บาท11,200.-บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

283 ครุภัณฑ์การแพทย์ 19,688.00      19,688.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอพเพนดอร์ฟ
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08406/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,688.-บาท 19,688.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561
284 ครุภัณฑ์การแพทย์ 65,000.00      65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ตามความต้องการ 08407/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561
285 ครุภัณฑ์การแพทย์ 14,000.00      14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 08409/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  14,000.-บาท 14,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

286 ครุภัณฑ์การแพทย์ 28,500.00      28,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อัลฟ่าเมด 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท อัลฟ่าเมด คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08430/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,500.-บาท28,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

287 ครุภัณฑ์การเกษตร 24,824.00      29,746.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 08439/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,824.-บาท24,824.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

288 ครุภัณฑ์การแพทย์ 66,000.00      66,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด

บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 08447/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  66,000.-บาท66,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

289 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,000.00      18,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเจเอช เมดิ

คอล จ ากัด
บริษัท บีเจเอช เมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 08457/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  53,000.-บาท53,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

290 ครุภัณฑ์การแพทย์ 49,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08458/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  49,000.-บาท49,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

291 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,000.00      18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 08460/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาท18,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

292 ครุภัณฑ์การแพทย์ 74,000.00      74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 08464/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,000.-บาท74,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

293 ครุภัณฑ์การแพทย์ 7,500.00       7,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08468/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,500.-บาท 7,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

294 ครุภัณฑ์การแพทย์ 80,600.00      80,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08475/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,600.-บาท80,600.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

295 ครุภัณฑ์การแพทย์ 35,000.00      35,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08482/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท35,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

296 ครุภัณฑ์การแพทย์ 17,700.00      17,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08488/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,700.-บาท17,700.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

297 ครุภัณฑ์การแพทย์ 64,200.00      64,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ตะวันแม็ค

ไวสซ์ จ ากัด
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์

 จ ากัด ตามความต้องการ 08489/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  64,200.-บาท64,200.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

298 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,182.80       2,182.80 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08535/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,182.80-บาท2,182.80-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

299
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 1,444.50       1,444.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ
เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08538/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,444.50.-บาท 1,444.50.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 9,844.00       9,844.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 08541/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,844.-บาท 9,844.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

301 ครุภัณฑ์การแพทย์ 99,500.00      99,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดิคอล 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

บริษัท เมดิคอล 
โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08610/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,500.-บาท99,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

302 ครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี แอล โฮ

ลดิ ง จ ากัด
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง

 จ ากัด ตามความต้องการ 08611/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  15,000.-บาท15,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

303 ครุภัณฑ์การแพทย์ 43,870.00      43,870.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท เค.เอฟ.
ดับบลิว.ไมโครซายน์ 

เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เค.เอฟ.ดับบลิว.
ไมโครซายน์ เซอร์วิส 

จ ากัด ตามความต้องการ 08612/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,870.-บาท43,870.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

304 ครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000.00      25,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัล เมดิ

เทค จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัล เมดิ

เทค จ ากัด ตามความต้องการ 08613/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท25,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

305 ครุภัณฑ์การแพทย์ 91,000.00      91,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ศัลยเวทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศัลย

เวทย์ ตามความต้องการ 08614/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท91,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

306
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 37,771.00      37,771.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีพีแอล ดี
เวลลอปเม้นท์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลล
อปเม้นท์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 08634/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,771.-บาท37,771.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

307 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,992.00       5,992.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08639/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,992.-บาท 5,992.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

308 ครุภัณฑ์ส านักงาน 99,510.00      99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพัฒนาดี จ ากัด บริษัท เจริญพัฒนาดี จ ากัด ตามความต้องการ 08692/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,510.-บาท99,510.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

309 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08723/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

310 ครุภัณฑ์ส านักงาน 670.00          670.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค 
แกรนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 08724/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  670.-บาท  670.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

311 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,996.00       2,996.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08727/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

312
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 07976/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,300.-บาท 4,300.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

313
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 07978/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2591

314
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบรท์ แอด
วานซ์ เทค จ ากัด

บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์
 เทค จ ากัด ตามความต้องการ 08127/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,000.-บาท 35,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

315
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 82,550.00 82,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08128/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,550.-บาท 82,550.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

316
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 39,477.00 39,477.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08256/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  39,477.-บาท 39,477.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

317
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 30,100.00 30,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบรท์ แอด
วานซ์ เทค จ ากัด

บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์
 เทค จ ากัด ตามความต้องการ 08257/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,100.-บาท 30,100.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

318
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 36,775.00 36,775.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีจีแอล เทรด
ดิ ง จ ากัด

บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง
 จ ากัด ตามความต้องการ 08382/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,775.-บาท 36,775.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

319
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08373/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

320
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นวีเอส เมดิ
คอล โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท เอ็นวีเอส เมดิ
คอล โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08376/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

321
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบรท์ แอด
วานซ์ เทค จ ากัด

บริษัท ไบรท์ แอดวานซ์
 เทค จ ากัด ตามความต้องการ 08480/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,100.-บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

322
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 72,122.00 72,122.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีจีแอล เทรด
ดิ ง จ ากัด

บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง
 จ ากัด ตามความต้องการ 08516/2561

จ านวน 4 รายการ 72,122.-บาท 72,122.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

323
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08477/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  41,000.-บาท 41,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

324
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08474/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,200.-บาท 29,200.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

325
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 31,760.00 31,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08473/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,760.-บาท 31,760.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

326
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08467/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-บาท  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

327
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 31,960.00 31,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08522/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,960.-บาท 31,960.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

328
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08517/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

329
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08513/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,180.-บาท  2,180.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

330
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08514/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

331
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นวีเอส เมดิ
คอล โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท เอ็นวีเอส เมดิ
คอล โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08515/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

332
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นวีเอส เมดิ
คอล โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท เอ็นวีเอส เมดิ
คอล โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08590/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

333
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08592/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,200.-บาท 35,200.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

334
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วันฮันเดรด 
เมดิคัล จ ากัด

บริษัท วันฮันเดรด เมดิ
คัล จ ากัด ตามความต้องการ 08677/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

335
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,380.00 97,380.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ปิยะแอนด์แอส
โซซิเอทส์

หจก. ปิยะแอนด์แอส
โซซิเอทส์ ตามความต้องการ 08680/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,380.-บาท 97,380.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

336
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08673/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท 99,990.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

337
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08663/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,500.-บาท 48,500-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

338
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08661/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

339
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08655/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,800.-บาท  8,800.-บาท ของผู้ใช้ 26/7/2561

340
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08719/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  17,600.-บาท  17,600.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

341
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 47,726.00 47,726.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จีจีแอล เทรด
ดิ ง จ ากัด

บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง
 จ ากัด ตามความต้องการ 08729/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  47,726.-บาท 47,726.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

342
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 82,550.00 82,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08721/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,550.-บาท 82,550.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

343
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,580.00 99,580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกยูนิเท
รด จ ากัด

บริษัท บางกอกยูนิเทรด
 จ ากัด ตามความต้องการ 08720/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,580.-บาท 99,580.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

344
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08747/2561

จ านวน 1 รายการ 48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

345
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 28,114.00 28,114.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08748/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,114.-บาท 28,114.-บาท ของผู้ใช้ 31/7/2561

346
218-0034 BUR HOLE 
PLATE,LARGE 99,938.00 99,938.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล 
อิควิปเม้นท์ (ปท.) จก.

บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิค
วิปเม้นท์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07948/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,938.-บาทราคาท่ีเสนอ  99,938.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

347
เข็มปลอก EACU ขนาด 
0.30x75 มม. 1,450.00 1,450.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. จงที (ไทย) อิม
ปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

บ. จงที (ไทย) อิมปอร์ต 
เอ็กซ์ปอร์ต ตามความต้องการ  07938/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,450.-บาทราคาท่ีเสนอ  1,450.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

348
ชุดขาเทียมระดับเหนือเข่า
ระบบแกนใน 25,000.00 25,000.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ซัน เนเจอร์ แคร์ จก. บ. ซัน เนเจอร์ แคร์ จก. ตามความต้องการ  07941/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

349

790-2208 
HEMATOXYLIN II 
COUNTERSTAIN 99,504.65 99,504.65

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07950/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,504.65 บาทราคาท่ีเสนอ  99,504.65 บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

350

790-4325 CONFIRM 
ESTROGEN RECEPTOR 
250 T 74,900.00 74,900.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07935/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,900.-บาทราคาท่ีเสนอ  74,900.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

351 Tc-99m Cardiolite 63,264.97 63,264.97
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  07937/2561

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  63,264.97 บาทราคาท่ีเสนอ  63,264.97 บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

352
ฮาร์ดเดนเนอร์ พาวเดอร์ 
1000 กรัม 10,050.00 10,050.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จก.บ. เฮลท์แคร์ เวิร์คช็อป จก. ตามความต้องการ  07940/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,050.-บาทราคาท่ีเสนอ  10,050.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

353 ไม้เท้า 3 ปุ่ม หัวฆ้อน 19,600.00 19,600.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. คอร์โดมา อินเตอร์
เนช่ันแนล จก.

บ. คอร์โดมา อินเตอร์
เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  07942/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  19,600.-บาทราคาท่ีเสนอ  19,600.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

354 พลาสติกขึ นรูปความร้อนต่ า 49,437.00 49,437.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ 
อีสต์ เอเชีย จก.

บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ 
อีสต์ เอเชีย จก. ตามความต้องการ  07945/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,437.-บาทราคาท่ีเสนอ  43,437.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

355 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. (มหาชน)บ. ลินเด้ (ปท.) จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  07943/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาทราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

356
ขวดยาหม่องขนาด 60
กรัม ฝาเงิน 67,567.50 67,567.50

เฉพาะเจาะจง
ราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  07946/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,567.50 บาทราคาท่ีเสนอ  67,567.50 บาท ของผู้ใช้  03/07/2561

357
พลาสติกคลุมสาย 
Ultrasound 40,000.00 40,000.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ไทย เมด-เทค จก. บ. ไทย เมด-เทค จก. ตามความต้องการ  08136/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

358 สารเภสัชรังสี F-18 FDG 10,000.00 10,000.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา รพ. จุฬาภรณ์ รพ. จุฬาภรณ์ ตามความต้องการ  08129/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  10,000.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

359
ขวดหยดตาพลาสติก 
ขนาด 15 ml 13,600.00 13,600.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ปัญญฤกษ์ จก. บ. ปัญญฤกษ์ จก. ตามความต้องการ  08102/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  13,600.-บาทราคาท่ีเสนอ  13,600.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

360 Tc-99m Cardiolite 99,304.87 99,304.87
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08133/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,304.87 บาทราคาท่ีเสนอ  99,304.87 บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

361
MAX-CORE BIOPSY 
16G 10CM 48,150.00 48,150.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08123/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,150.-บาทราคาท่ีเสนอ  48,150.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

362
POWERPICC 5F DL 
BASIC 135CM NITINOL 25,680.00 25,680.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08125/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,680.-บาทราคาท่ีเสนอ  25,680.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

363
790-2991 PATHWAY 
HER-2 4B5 57,683.70 57,683.70

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08116/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  57,683.70 บาทราคาท่ีเสนอ  57,683.70 บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

364
750-124 CC1 
(PREDILUTE) 94,791.30 94,791.30

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08121/2561

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  94,791.30 บาทราคาท่ีเสนอ  94,791.30 บาท ของผู้ใช้  10/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

365
ReSolve Hydrophilie 
Coated 10F 84,000.00 84,000.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์
 คอนซัล

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล ตามความต้องการ  08137/2561

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  84,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  84,000.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

366
High Pressure Tubing 
72" 183cm 1200psi 24,500.00 24,500.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์
 คอนซัล

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล ตามความต้องการ  08134/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  24,500.-บาทราคาท่ีเสนอ  24,500.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

367
GAMMEX PF STERILE 
GLOVE 7,40 36,600.00 36,600.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ทล.) จก.

บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ทล.) จก. ตามความต้องการ  08110/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,600.-บาทราคาท่ีเสนอ  36,600.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

368 สายออกซิเจน 2,550.00 2,550.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. ไบโอแอคทีฟ 
อินเตอร์ จก.

บ. ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์
 จก. ตามความต้องการ  07947/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,550.-บาทราคาท่ีเสนอ  2,550.-บาท ของผู้ใช้  10/07/2561

369
Paraplast, 1 kg. 
Bag,Case/8 Bags 89,880.00 89,880.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ทล.) จก.บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ทล.) จก. ตามความต้องการ  08156/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  89,880.-บาทราคาท่ีเสนอ  89,880.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

370 Sodium iodide (I-131) 96,326.75 96,326.75
เฉพาะเจาะจง

ราคา
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  08173/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,326.75 บาทราคาท่ีเสนอ  96,326.75 บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

371
ReSolve Hydrophilie 
Coated 8.5F 70,000.00 70,000.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์
 คอนซัล

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล ตามความต้องการ 08171/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  70,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  70,000.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

372
POLYPROPYLENE 36in 
X 48in 7,490.00 7,490.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. กรณ์ และ ไกร จก. บ. กรณ์ และ ไกร จก. ตามความต้องการ  08165/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,490.-บาทราคาท่ีเสนอ  7,490.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

373
ขวดแก้วเก็บส่ิงส่งตรวจ
พร้อมฝา 35,704.83 35,704.83

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จก. ตามความต้องการ  08163/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,704.83 บาทราคาท่ีเสนอ  35,704.83 บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

374
ขวดพลาสติกแบน ขนาด 
240 มล. 43,131.70 43,131.70

เฉพาะเจาะจง
ราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติกร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  08340/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,131.70 บาทราคาท่ีเสนอ  43,131.70 บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

375 DCIP test 14,007.00 14,007.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี 
เซอร์วิส จก.

บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี 
เซอร์วิส จก. ตามความต้องการ  08338/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  14,007.- บาทราคาท่ีเสนอ  14,007.- บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

376
SURFLO I.V. CATHETER 
18GX3 3,210.00 3,210.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08336/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาทราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

377
ถุงมือไนไตร ไม่มีแป้ง 
Size XS 4,387.00 4,387.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. กิบไทย จก. บ. กิบไทย จก. ตามความต้องการ  08325/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,387.-บาทราคาท่ีเสนอ  4,387.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

378
Sterile Pasture Pipette 
1 ml. 42,800.00 42,800.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. เฮาส์เซน เบอร์นส
ไตน์ จก.

บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์
 จก. ตามความต้องการ  08327/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,800.-บาทราคาท่ีเสนอ  42,800.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

379
QSP 100-1250ul Filter 
Tip 7,500.00 7,500.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ซี เมดิค จก. บ. ซี เมดิค จก. ตามความต้องการ  08333/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,500.-บาทราคาท่ีเสนอ  7,500.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

380 Sodium iodide (I-131) 20,330.00 20,330.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  08322/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,330.-บาทราคาท่ีเสนอ  20,330.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

381 DNA Away (surface) 33,600.00 33,600.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา บ. ซี เมดิค จก. บ. ซี เมดิค จก. ตามความต้องการ  08323/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,600.-บาทราคาท่ีเสนอ  33,600.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

382
ผ้าคลุมเตียง ขนาด 
100x200 17,500.00 17,500.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จก.

บ. ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จก. ตามความต้องการ  08331/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  17,500.-บาทราคาท่ีเสนอ  17,500.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

383
Blood Transportbox 2-
8 C,Small 35,310.00 35,310.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. เซส์ท-เมด จก. บ. เซส์ท-เมด จก. ตามความต้องการ  08345/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,310.-บาทราคาท่ีเสนอ  35,310.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

384
VACUETTE SODIUM 
CITRATE TUBE 3 ML. 96,000.00 96,000.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก.บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก.ตามความต้องการ  08433/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,000.-บาทราคาท่ีเสนอ  96,000.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

385
VACUETTE EDTA K2 
TUBE 3 ML. 83,040.00 83,040.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก.บ. กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก.ตามความต้องการ  08487/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  83,040.-บาทราคาท่ีเสนอ  83,040.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

386
Isolation Gown 35 
gm,50 pcs. 28,622.50 28,622.50

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก.บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  08486/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,622.50 บาทราคาท่ีเสนอ  28,622.50 บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

387 หลอดไฟ Halogen 6,955.00 6,955.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. เค.เอฟ.ดับบลิว.ไม
โครซายน์

บ. เค.เอฟ.ดับบลิว.ไม
โครซายน์ ตามความต้องการ  08426/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,955.- บาทราคาท่ีเสนอ  6,955.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

388

Bench Roll,4-plytissue 
laminated with 
poly,91mx2 rolls/pack 2,140.00 2,140.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก.บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จก. ตามความต้องการ  08427/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,140.- บาทราคาท่ีเสนอ  2,140.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

389 สารเภสัชรังสี F-18 FDG 5,000.00 5,000.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา รพ. จุฬาภรณ์ รพ. จุฬาภรณ์ ตามความต้องการ  08428/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,000.- บาทราคาท่ีเสนอ  5,000.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

390 Tc-99m Cardiolite 91,175.01 91,175.01
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิคอล 
โซลูช่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  08431/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,175.01 บาทราคาท่ีเสนอ  91,175.01 บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

391 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. ลินเด้ (ปท.) จก. 
(มหาชน)

บ. ลินเด้ (ปท.) จก. 
(มหาชน) ตามความต้องการ 08429/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,210.- บาทราคาท่ีเสนอ  3,210.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

392

สายสวนหลอดเลือดขนาด
เล็กและยาวพิเศษ เพ่ือ
การรักษา 55,000.00 55,000.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. เมดสเต็ป จก. บ. เมดสเต็ป จก. ตามความต้องการ  08432/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  55,000.- บาทราคาท่ีเสนอ  55,000.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

393
ชุดทดสอบสารสพติดแอม
เฟตามีน 7,600.00 7,600.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. เอ.ที.เมดิแคร์ จก. บ. เอ.ที.เมดิแคร์ จก. ตามความต้องการ  08434/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,600.- บาทราคาท่ีเสนอ  7,600.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

394

Cellulose Acetate 
Membrane Filter,0.8 
um,142 mm. 38,520.00 38,520.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. รีเนาน์ เทคนิคอล จก.บ. รีเนาน์ เทคนิคอล จก. ตามความต้องการ  08436/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  38,520.- บาทราคาท่ีเสนอ  38,520.- บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

395
Drainage Disposal 
Depots (MDDs) 70,000.00 70,000.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์
 คอนซัล

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล ตามความต้องการ  08668/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  70,000.- บาทราคาท่ีเสนอ  70,000.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

396 formic acid 90% AR 2.5L 12,145.00 12,145.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  08671/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,145.- บาทราคาท่ีเสนอ  12,145.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

397
N.W.DRAPES 60X60 
CM.STERILE 17,750.00 17,750.00

เฉพาะเจาะจง
ราคา บ. ไทยก๊อส จก. บ. ไทยก๊อส จก. ตามความต้องการ  08675/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  17,750.- บาทราคาท่ีเสนอ  17,750.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

398 Vortex Mixer 6,955.00 6,955.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา บ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  08676/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,955.- บาทราคาท่ีเสนอ  6,955.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

399 GATA-3 52,800.00 52,800.00
เฉพาะเจาะจง

ราคา
บ. พยาธิภัณฑ์อินเตอร์
เนช่ันแนล จก.

บ. พยาธิภัณฑ์อินเตอร์
เนช่ันแนล จก. ตามความต้องการ  08678/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  52,800.- บาทราคาท่ีเสนอ  52,800.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561
400 5H-7620 EYE POD 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. พี.ที.เค. อีควิปเม้นท์ จก.บ. พี.ที.เค. อีควิปเม้นท์ จก. ตามความต้องการ  08664/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  11,128.- บาทราคาท่ีเสนอ  11,128.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

401 Sodium iodide (I-131) 74,819.75 74,819.75 เฉพาะเจาะจงราคา
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  08665/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,819.75 บาทราคาท่ีเสนอ  74,819.75 บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

402
จ้างเหมาตรวจภาวะหยุด
หายใจ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. เมดิคอลอินเทนซีฟ
แคร์ จก.

บ. เมดิคอลอินเทนซีฟ
แคร์ จก. ตามความต้องการ  08666/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  50,000.- บาทราคาท่ีเสนอ  50,000.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

403
Hemostasis Valve 
Adapter 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์
 คอนซัล

บ. ฟอร์แคสซายน์เอนซ์ 
คอนซัล ตามความต้องการ  08667/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  5,250.- บาทราคาท่ีเสนอ  5,250.- บาท ของผู้ใช้  26/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

404
Tracheal Tube clear 
profilr 100/199/075 80,250.00  80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 07975/2561
จ านวน 500 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 80,250.-บำท  80,250.-บำท ของผู้ใช้ 19/6/2561

405
Wes-0309-vione 
Nebulizer 82,500.00  82,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ บี เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เจ บี เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07975/2561

จ านวสน 1500  ชิ น รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 19/6/2561

406
Eye sterilized  ผ้าปิดตา
เบอร์ M 25,000.00  25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07972/2561
จ านวน 200  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 25,000.- บำท  25,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2561

407 Extertion tubing 32 นิ ว 95,340.00  95,340.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์

  จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

 จ ากัด ตามความต้องการ 07006/2561
จ านวน 1,400 ชุด รำคำท่ีเสน 95.340- บำท  95.340- บำท ของผู้ใช้ 18/5/2561

408
Swivel  commector 
15 mm 99,296.00  99,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08019/61
จ านวน 290  อัน รำคำท่ีเสนอ 99,2960.- บำท  99,2960.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

409 Celleper Plus  LBC 90,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจบี เฮลธ์แคร์

 จ ากัด
บริษัท เจบี เฮลธ์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 07984/2561
จ านวน 600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.00บำท  90,000.00บำท ของผู้ใช้ 14/6/2561

410 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,000.00  27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เตียวฮง สีลม จ ากัด บริษัท เตียวฮง สีลม จ ากัด ตามความต้องการ 07983/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 27,000- บำท  27,000- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2561

411 วัสดุของใช้การแพทย์ ######## ####### เฉพาะเจาะจง

บริษัทเบธเอล 
อินเตอร์เทรดดิ ง  

จ ากัด

บริษัทเบธเอล อินเตอร์
เทรดดิ ง  จ ากัด

ตามความต้องการ 07147/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/6/2561

412
Urine Bag 2000 Me 
Push 94,500.00  94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บรัท บีเวอร์ เมดิคอล
 อินดัสตรี จ ากัด

บรัท บีเวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตรี จ ากัด ตามความต้องการ 08021/2561

จ านวน 7,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2561

413 แก้วกินยาน  า  30 ซีซี 7,008.00    7,008.00   เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วาศิณี เคร่ืองมือ

แพทย์ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์

 จ ากัด ตามความต้องการ 07974/2561
จ านวน 1,200 ใบ รำคำท่ีเสนอ 7,008.- บำท  7,008.- บำท ของผู้ใช้ 17/6/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

414 สายอ๊อกซิเยนแคนนูลา 79,750.00  79,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีพี เอส 

ฮอลพิทอลซัพพลาย
บริษัท พีพี เอส 

ฮอลพิทอลซัพพลาย ตามความต้องการ
07996/2561

จ านวน  5500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 79,750.- บำท  79,750.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2561

415
12503000 4.3 MM 
Introducer 31,200.00  31,200.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอเคพลัส ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอเคพลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 07997/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 31,200.- บำท  31,200.- บำท ของผู้ใช้ 29/6/2561

416 Umbilcal,No 5 3,000.00    3,000.00   เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

วาศิณี เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 07998/2561
จ านวน 40  เส้น รำคำท่ีเสนอ 3,000- บำท  3,000- บำท ของผู้ใช้ 12/6/2561

417
Sterile Alcohol  
Blidter Pack 19,260.00  19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย)  จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 07999/2561

จ านวน 6000 แผง รำคำท่ีเสนอ 19,260.- บำท  19,260.- บำท ของผู้ใช้ 29/6/2561

418 Thoeacic catheter No28 7,680.00    7,680.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพส์ซีส์ เมด

คอล  จ ากัด
บริษัท ไพส์ซีส์ เมดคอล

  จ ากัด ตามความต้องการ 07327/2561
จ านวน 60 อัน รำคำท่ีเสนอ 7,680.- บำท  7,680.- บำท ของผู้ใช้ 8/6/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

419 Betaplast Silver 5 mm 26,215.00  26,215.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08001/2561
จ านวน 20  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26.215 บำท  26.215 บำท ของผู้ใช้ 13/6/2561

420 ชุดเอคเทนช่ัน เบอร์ 12 นิ ว 25,280.00  25,280.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์

 จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 07748/2561
จ านวน 4000  ชุด รำคำท่ีเสนอ 25,280.- บำท  25,280.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2561

421 วัสดุของใช้การแพทย์ 43,656.00  43,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08004/2561
จ านวน  4   รายการ รำคำท่ีเสนอ 43.646.- บำท  43.646.- บำท ของผู้ใช้ 26/6/2561

422 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,000.00  60,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โพสท์เฮลธ์

แคร์ จ ากัด
บริษัท โพสท์เฮลธ์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 08122/2561
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ3 60,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ3 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

423 Celleper Plus  LBC 90,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเจ ซีเฮลธ์

แคร์ จ ากัด
บริษัท บีเจ ซีเฮลธ์แคร์

 จ ากัด ตามความต้องการ 08126/2561
จ านวน 600  ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

424 ชุดอุปกรณ์เปลียนแปลงแรงดัน 70,000.00  70,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ดวาร์ไลฟไซ
เอ็นซ์(ประเทศไทย)

บริษัท เอ็ดวาร์ไลฟไซ
เอ็นซ์(ประเทศไทย) ตามความต้องการ 08124/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 100  ชุด รำคำท่ีเสนอ 70,000.- บำท  70,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/6/2561

425 กระบอกปัสสาวะพลาสติก 4,000.00    4,000.00   เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสห

เคร่ืองมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสห

เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 08130/2561
จ านวน  200 ใบ รำคำท่ีเสนอ 4,000.- บำท  4,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2561

426
Wes-0309-vione 
Nebulizer 97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม
ฮอสปิตอล ซัพลาย 

จ ากัด
บริษัท สยามฮอสปิตอล

 ซัพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08120/2561
จ านวน 1500 ชุด รคำท่ีเสนอ 79,500.-บำท  79,500.-บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

427
Tracheal Tube Clear 
Profile Visor 18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท  เจ เอส วิช่ัน 
จ ากัด

บริษัท  เจ เอส วิช่ัน 
จ ากัด ตามความต้องการ 07489/2561

จ านวน 500 อัน รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท  3,424.- บำท ของผู้ใช้ 13/6/2561

428 Prolective Visor 18,000.00  18,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์

 จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 08113/2561
จ านวน 500  อัน รำคำท่ีเสนอ 18,000.00บำท  18,000.00บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

429
ถุงใส่วัสดุมีคมติดเชื อ 
ขนาด 5x7 96,000.00  96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ชินเมดิคอล จ ากัด บริษัท  ชินเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08131/2561
จ านวน 4000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 96,000.-บำท  96,000.-บำท ของผู้ใช้ 26/6/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

430 ถุงยางอนามัย  Condom 8,750.00    8,750.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ตามความต้องการ 08132/2561
จ านวน 200  ชิ น รำคำท่ีเสนอ 8,750.- บำท  8,750.- บำท ของผู้ใช้ 21/6/2561

431 กระดาษกรอง Whatman 7,383.00    7,383.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนคอมมอนกรุ๊พ ห้างหุ้นส่วนคอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ 08109/2561
จ านวน  6  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 7,383- บำท  7,383- บำท ของผู้ใช้ 19/6/2561

432 วัสดุของใช้การแพทย์ 45,000.00  45,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเจเอชเมดิ

คอล จ ากัด
บริษัท บีเจเอชเมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 08107/2561
จ านวน  3  รายการ รำคำท่ีเสนอ45,000.- บำท 45,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/6/2561

433 สายยางเคนท์-ลาเท็กซ์ 200 30,400.00  30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08111/2561
จ านวน 80 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 30,400- บำท  30,400- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

434 วัสดุของใช้การแพทย์ 71,400.00  71,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท  ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 08115/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 71,400.- บำท  71,400.- บำท ของผู้ใช้ 25/6/2561

435 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,400.00  60,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท  ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 08213/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,400.- บำท  60,400.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

436 สายออ๊กซิเยนแคลนูลา 88,275.00  88,275.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจบี เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท เจบี เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08214/2561
จ านวน 5500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 88,275.- บำท  88,275.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

437
Wes-0209-vione 
Nebulizer 54,000.00  54,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท  สยาม 
ฮอลปิตอลซัพพลาย 

 จ ากัด

บริษัท  สยาม 
ฮอลปิตอลซัพพลาย  

จ ากัด ตามความต้องการ 08212/2561
จ านวน  100  ชุด รำคำท่ีเสนอ 54,000.- บำท  54,000.- บำท 3/7/2561

438 BED PAN ADULT ผู้ใหญ่ 8,700.00    8,700.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท พนาสัวสด์ิ สห

เวชกกิจ จ ากัด
บริษัท พนาสัวสด์ิ สห

เวชกกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08209/2561
จ านวน 10  ใบ ราคาท่ีเสนอ 8,700.- บาท  8,700.- บาท 26/6/2561

439 ชุดเอคเทนช่ัน เบอร์ 18 นิ ว 31,600.00  31,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์

 จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 08208/2561
 จ านวน 5000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 31,600.-บำท 31,600.00 บำท 21/6/2561

440 Tensopalast Fad 26,750.00  26,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08206/2561
จ านวน 500 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26,750.- บำท  26,750.- บำท 3/7/2561

441 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00  69,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08205/2561
 จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ69,550-บำท 69,550-บำท 3/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

442
สายสวนปัสสาวะ ชนิด 2
ทางเบอร์ 16 90,950.00  90,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย)  จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08207/2561

จ านวน 5 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 90,950.- บำท  90,950.- บำท 6/7/2561
443 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,500.00  79,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 07768/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,000.- บำท  75,000.- บำท 15/6/2561

444 วัสดุของใช้การแพทย์ 62,488.00  62,488.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08253/2561
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 62,488-บำท  62,488-บำท 3/7/2561

445 Celleper Plus  LBC 90,000.00  90,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี เจ ซี เฮลธ์

แคร์ จ ากัด
บริษัท บี เจ ซี เฮลธ์

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 08254/2561
จ านวน 600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.บำท  90,000.บำท 3/7/2561

446 ไม้กดลิ น  H705 15,800.00  15,800.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

โซลาร์แล็บ
บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลิอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07837/2561

จ านวน  20000 อัน รำคำท่ีเสนอ 15,800.บำท  86,188.80.บำท 19/6/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

447 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00  94,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08354/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,160.-บำท รำคำท่ีเสนอ 94,160.-บำท 6/6/2561

448
Bactigras Amte Dress 
10x10cm 32,069.60  32,069.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลิอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลิอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 07914/2561

จ านวน  120  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 32,069.60ำท รำคำท่ีเสนอ 3,.000บำท 14/6/2561
449 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,859.00  78,859.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08360/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,859.-บำท  78,859.-บำท 3/7/2561

450 Easifix Cohesive 2.5 cm 19,902.00  19,902.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08388/2561
 จ านวน 60 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 19,902.-บำท  19,902.-บำท 25/6/2561

451
WES 0209nVIXONE 
NEBULIZER 54,000.00  54,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท  สยาม 
ฮอสปิตอล ซัพพลาย

 จ ากัด

บริษัท  สยาม 
ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด ตามความต้องการ 08381/2561
จ านวน  100  ชุด รำคำท่ีเสนอ 54,000.-บำท  54,000.-บำท 3/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

452 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,983.00  92,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08380/2561
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,980-บำท  92,980-บำท 3/7/2561

453
Standard Tirsue Fcps 
1x2 21,000.00  21,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตะวันแม็ค
ไวสซ์ จ ากัด

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08378/2561

จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,000.- บำท  21,000.- บำท 13/6/2561

454 กรับอกปัสสาวะเบอร์ 4 32,100.00  32,100.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านสมบรูณ์ทรัพย์

พลาสติก
ร้านสมบรูณ์ทรัพย์

พลาสติก ตามความต้องการ 07902/2561
จ านวน 30,000  ใบ รำคำท่ีเสนอ 55,200.- บำท  55,200.- บำท 19/6/2561

455 Tensopalast Fad 26,750.00  26,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08417/2561
จ านวน 500  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26,750.-บำท  26,750.-บำท 3/7/2561

456 วัสดุของใช้การแพทย์ ######## ####### เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบธเอล 

อินเตอร์เทรดดิ ง จ ากัด
บริษัท เบธเอล อินเตอร์

เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 08423/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000 บำท  100,000 บำท 2/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

457 วัสดุของใช้การแพทย์ 14,500.00  14,500.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างห้นส่วนสามัญ

นิติบุคคล จินดาโอสถ
ห้างห้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 08419/2561

จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 14,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 14,500.-บำท 9/7/2561

458
WES 0309 VIXONE 
NEBULIZER 97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท  สยาม
ฮอสปิตอล ซัพพลาย

 จ ากัด

บริษัท  สยาม
ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด ตามความต้องการ 08421/2561
จ านวน 1500 set รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท 3/7/2561

459
สายยางเคนท์-ลาเท็กซ์ 
203 (T) 99,400.00  99,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08420/2561
จ านวน  142 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,400.- บำท  99,400.- บำท 2/7/2561

460 วัสดุของใช้การแพทย์ ######## ####### เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ดี เค เอช 

(ประเทศไทย)  จ ากัด
บริษัท  ดี เค เอช 

(ประเทศไทย)  จ ากัด ตามความต้องการ 08585/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 361,831.20-บำท  361,831.20-บำท 3/7/2561

461
สายสวนปัสสาวะ ชนิด 2
ทางเบอร์ 12 80,000.00  80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08669/2561
จ านวน 4000 เส้น รำคำท่ีเสนอ 80,000.- บำท  80,000.- บำท 9/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

462 Aquapak 96,800.00  96,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทคูณ เมดิ
คอล ทจ ากัด จ ากัด

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล
 ทจ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 08654/2561

จ านวน 1100 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,800.- บำท  96,800.- บำท 16/7/2561

463 Urine Bag 2000 Me Push 94,500.00  94,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร์ เมดิ
คอลอินดัสตรี จ ากัด

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล
อินดัสตรี จ ากัด ตามความต้องการ 08658/2561

จ านวน 7000 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 94,500.-บำท  94,500.-บำท 16/7/2561
464 ผ้าก๊อส  ขนาด 2.5x5.5 9,500.00    9,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษั ท ไทยก๊อส จ ากัด บริษั ท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08647/251

จ านวน 10,00 ชิ น รำคำท่ีเสนอ 9,500.- บำท  9,500.- บำท 20/7/2561

465 วัสดุของใช้การแพทย์ ######## ####### เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบธเอล 

อินเตอร์เทรดดิ ง จ ากัด
บริษัท เบธเอล อินเตอร์

เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 8653/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1000,000.-บำท  1000,000.-บำท 20/7/2561

466
กระป๋องออ๊กซิเจนชนิด
ปรับเปอร์เซ็นได้ 79,000.00  79,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
จ ากัด จินดาโอสถ

ห้างหุ้นส่วนสามัญจ ากัด
 จินดาโอสถ ตามความต้องการ 08651/2561

จ านวน 20   ชุด รำคำท่ีเสนอ 79,000.-บำท  79,000.-บำท 16/07/251

467 ของใช้การแพทย์ ######## ####### เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบลเอล 

อินเตอร์เทรดดิ ง จ ากัด
บริษัท เบลเอล อินเตอร์

เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 08745/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 500 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท 16/7/2561

468
Belaplast silver 5 mm 
10x10 cm 26,215.00  26,215.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08744/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,215.- บำท  26,215.- บำท 11/7/2561

469
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ ปลอด
เชื อไทยเวค 12 นิ ว 98,800.00  98,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักไทย
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท รักไทย
เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 087/251

จ านวน  19 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 98,800.-บำท รำคำท่ีเสนอ 98,800.-บำท 8/6/2561

470 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00  97,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักไทย

เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท รักไทย

เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 08006/2561
จ านวน  2รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท 8/6/2561

471 น  ายาล้างท าความสะอาด 54,000.00  54,000.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง (1992) จ ากัด

 บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 08105/2561

จ านวน  20 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 54,000.- บำท  54,000.- บำท 5/7/2561

472 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80  98,803.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 08523/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

 จ านวน 3  รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.00.-บำท รำคำท่ีเสนอ 98,803.00.-บำท 28/6/2561
473 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,880.00  64,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเมด จ ากัด บริษัท เรียลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08520/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,880.-บำท  64,880.-บำท 5/7/2561

474
Safety Lok BCS 
23Gx0.75 3,424.00    3,424.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟาร์มา 
จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 08521/2561

จ านวน  2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 3,424.-บำท รำคำท่ีเสนอ 3,424.-บำท 29/6/2561
475 ;วัสดุของใช้การแพทย์ 98,100.00  98,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 08518/2561

จ านวน 2   รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,100.-บำท  98,100.-บำท 5/7/2561
476 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00  97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท  ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 08519/2561

จ านวน  2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,200.-บำท  97,200.-บำท 05/07/251

477
ผ้าก๊อส  ขนาด 3x3 8ชั น
 5 ชิ น 96,000.00  96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08579/2561
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 96,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ96,000.บำท 5/7/2561

478 วัสดุของใช้การแพทย์ 12,063.00  12,063.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอเนียว เมดิ

คัล จ ากัด
บริษัท บอเนียว เมดิคัล

 จ ากัด ตามความต้องการ 08580/2561
จ านวน  2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,063.-บำท  12,063.-บำท 10/7/2561

479
N.W Dressing 8x12 1
นิ ว 84,000.00  

84,000.00 
เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08573/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 84,000.-บำท  84,000.-บำท 5/6/2561
480 วัสดุของใช้การแพทย์ 63,600.00  63,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08572/2561

จ านวน  2   รายการ รำคำท่ีเสนอ 63,600.-บำท  63,600.-บำท 5/7/2561
481 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00  91,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08576/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,000.-บำท  91,000.-บำท 5/7/2561

482 Wrapping Paper 60 gm 80,000.00  80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เรียลเมด จ ากัด บริษัท  เรียลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08584/2561
จ านวน 50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 80,000.-บำท  80,000.-บำท 20/7/2561

483 Deterzyme 97,500.00  97,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไบโออินโน

เทค จ ากัด
บริษัท ไบโออินโนเทค 

จ ากัด ตามความต้องการ 08582/2561
จ านวน  39 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 97,500.-บำท  97,500.-บำท 10/7/2561

484 วัสดุของใช้การแพทย์ 37,900.00  37,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีทีเอ็ม เมดี

เคิล จ ากัด
บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล

 จ ากัด ตามความต้องการ 08570/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,900.-บำท  37,900.-บำท 20/7/2561

485 วัสดุของใช้การแพทย์ 35,640.00  35,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย
ฮอลพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด
บริษัท ไทยฮอลพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08662/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 35,640.-บำท  35,640.-บำท 5/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

486
Wrapping Paper 
50x50 cm 80,000.00  80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เรียลเมด จ ากัด บริษัท  เรียลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08672/2561
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 80,000.-บำท  80,000.-บำท 20/7/2561

487 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,300.00  23,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีเอ็นเอ็น

เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท พีเอ็นเอ็น

เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08718/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,300.-บำท  23,300.-บำท 20/7/2561

488 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,162.00  27,162.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพ
อินเตอร์โปรดักส์ 

จ ากัด
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08717/2561
จ านวน 3  รายการ รำคำท่ีเสนอ 27,162.-บำท  27,162.-บำท 29/6/2561

489
Vacutainer Plus CL 
ACT 6ml 70,560.00  70,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพ
อินเตอร์โปรดักส์ 

จ ากัด
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08717/2561
จ านวน  360 RACK รำคำท่ีเสนอ 14,995.-บำท  14,995.-บำท 29/6/2561

490 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80  98,803.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ซิลลิคฟาร์มา

 จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 08743/2561
จ านวน  3  รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80-บำท รำคำท่ีเสนอ 98,803.80-บำท 31/06/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

491

จ้างเหมาบริการ 

390,000.00 #########
เฉพาะเจาะจง

 นางสาว ประภัสสร 
 อองพลากร

 นางสาว ประภัสสร  
อองพลากร

ตามความต้องการ

493/2561

จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 
388,160.- บาท

388,160.- บาท
ของผู้ใช้

3/7/2561

492
 อุปรณ์ กระเพาะหมู 
จ านวน 50 ชุด 14,500.00   14,500.00  

เฉพาะเจาะจง
นาง อัชรีย์  บุญประคอง นาง อัชรีย์  บุญประคอง

ตามความต้องการ
07930/2561

ราคาท่ีเสนอ 14,500.- บาท14,500.- บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

493
 กระเพาะหมู จ านวน 36
 ชุด 10,800.00   10,800.00  เฉพาะเจาะจง

นาง อัชรีย์  บุญประคอง นาง อัชรีย์  บุญประคอง
ตามความต้องการ

07929/2561

ราคาท่ีเสนอ 10,800.- บาท10,800.- บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

494
จ้างเหมาบริการ

8,500.00     8,500.00    เฉพาะเจาะจง
 นางสาว กฤตยา 

อังกูรเกริกไกร
 นางสาว กฤตยา อังกูร

เกริกไกร ตามความต้องการ
07927/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

495
จ้างเหมาบริการ

8,500.00     8,500.00    เฉพาะเจาะจง
 นาย อานุภัทร์ ศรี

เพ็ชรใส
 นาย อานุภัทร์ ศรีเพ็ชร

ใส ตามความต้องการ
07993/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

496
 จ้างเหมาจัดท าใบ
ประกาศนียบัตร 4,800.00     4,800.00 

เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เทพเพ็ญวานิสย์

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ
เพ็ญวานิสย์ ตามความต้องการ

08085/2561

จ านวน 60 ใบ ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท 4,800.- บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

497

 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
และตกแต่ง

150,000.00 149,800.00 
เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ไอเซิร์ฟ ซิส
เต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด

 บริษัท ไอเซิร์ฟ ซิส
เต็มส์ เซอร์วิส จ ากัด

ตามความต้องการ

08085/2561

สถานท่ี  จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 149,800.- บาท149,800.- บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561
498 จ้างเหมาบริการ 12,900.00   12,900.00 เฉพาะเจาะจง นาย สุทธินนท์ วุ่นดี นาย สุทธินนท์ วุ่นดี ตามความต้องการ 08106/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,900.- บาท12,900.- บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

499
จ้างเหมาจัดท านิทรรศการฯ

80,000.00   80,000.00 เฉพาะเจาะจง
 นางสาว ขวัญนภา 

โพธินาม
 นางสาว ขวัญนภา 

โพธินาม ตามความต้องการ
08386/2561

จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.- บาท 80,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

500
จ้างเหมาบริการ 

40,500.00   40,500.00 เฉพาะเจาะจง
 นาง รจพร  อืทธิ

ฤทธานนท์
 นาง รจพร  อืทธิ

ฤทธานนท์ ตามความต้องการ
496/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,500.- บาท40,500.- บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

501
จ้างเหมาบริการ 

24,100.00   24,100.00 เฉพาะเจาะจง
 นาง รจพร  อืทธิ

ฤทธานนท์
 นาง รจพร  อืทธิ

ฤทธานนท์ ตามความต้องการ
495/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,100.- บาท24,100.- บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

502 จ้างเหมาบริการ 10,000.00   10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อุษณ  นันทิรรภ นาย อุษณ  นันทิรรภ ตามความต้องการ 497/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท10,000.- บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

503
จ้างเหมาชี แจงโครงการฯ

89,100.00   89,100.00 เฉพาะเจาะจง
 นางสาว เขมจิรา  

สนสุทธ์ิ
 นางสาว เขมจิรา  สน

สุทธ์ิ ตามความต้องการ
08287/2561

จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 89,100.-บาท89,100.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

504

จ้างเหมาบริการ 

115,000.00 105,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคเอสวายอิน
โนเวช่ันโปรดักส์ จัด

กัด
บริษัท เคเอสวายอิน
โนเวช่ันโปรดักส์ จัดกัด ตามความต้องการ 06194/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 105,640.- บาท 105,640.- บาท ของผู้ใช้ 2/5/2561

505
จ้างเหมาบริการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาว ณฐภรณ์ ตง

กิจเจริญ
นางสาว ณฐภรณ์ ตงกิจ

เจริญ ตามความต้องการ 08554/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

506 จ้างเหมาจัดท าเอกสารฯ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย นคร  พวงศรี นาย นคร  พวงศรี ตามความต้องการ 08550/2561
จ านวน 2,000 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท50,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

507 จ้างเหมารถตู้ 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง นาย นคร  พวงศรี นาย นคร  พวงศรี ตามความต้องการ 08546/2561
จ านวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอ 18,600.- บาท15,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

508 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00  97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05201/2561
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.- บำท ของผู้ใช้ 2/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

509 TONER HP รุ่น Q7553A 64,970.40  64,970.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07939/2561
จ านวน 20 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 64,970.40 บำท  64,970.40 บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

510
กระดาษถ่ายเอกสาร
อย่างดี 80 แกรม A4

96,300.00  96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ผลิตภัณฑ์

กระดาษไทย จ ากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์

กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 08217/2561
จ านวน 1,200 รีม รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.- บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

511 วัสดุส านักงาน 
26,482.50  26,482.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ประสงค์ พีวีซี 
เทรดดิ ง จ ากัด

บริษัท ประสงค์ พีวีซี 
เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 08048/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,482.50 บำท  26,482.50 บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561
512 วัสดุส านักงาน 92,691.96  92,691.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 07971/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,691.96 บำท  92,691.96 บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

513
กระดาษความร้อนส าหรับ
เคร่ืองจัดระบบคิว

23,540.00  23,540.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอแอนด์จี 
คอร์ปอเรช่ัน ซัพ

พลาย จ ากัด

บริษัท เอแอนด์จี คอร์
ปอเรช่ัน ซัพพลาย 

จ ากัด ตามความต้องการ 08230/2561
จ านวน 200 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 23,540.- บำท  23,540.- บำท ของผู้ใช้ 12/7/2561

514 วัสดุส านักงาน 

76,050.00  76,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08080/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,050.- บำท  76,050.- บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

515

ผงหมึก CANON 418K 
VP สีด า (พิมพ์ได้ 6,800
 แผ่น)

83,160.00  83,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08103/2561
จ านวน 6 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 83,160.- บำท 83,160.- บำท ของผู้ใช้ 10/7/2561

516 วัสดุส านักงาน 64,606.60  64,606.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08036/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,606.60 บำท  64,606.60 บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

517 วัสดุส านักงาน 77,318.20  77,318.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08074/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,318.20 บำท  77,318.20 บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

518 ผ้าหมึก OKI 390
78,645.00  78,645.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมโทรซิส
เต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ
08069/2561

จ านวน 300 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 78,645.- บำท 78,645.- บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561
519 วัสดุส านักงาน 38,609.88  38,609.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08070/2561

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,609.88 บำท  38,609.88 บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

520
สต๊ิกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด
 8.25 x 6" A20

99,510.00  99,510.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 08295/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 16/7/2561

521 วัสดุส านักงาน 76,050.00  76,050.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08481/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,050.- บำท  76,050.- บำท ของผู้ใช้ 20/7/2561

522

ผงหมึก CANON 418K 
VP สีด า (พิมพ์ได้ 6,800
 แผ่น) 83,160.00  83,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08633/2561
จ านวน 12 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 83,160.- บำท  83,160.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

523 วัสดุส านักงาน 24,000.10  24,000.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08416/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,000.10 บำท 24,000.10 บำท ของผู้ใช้ 19/7/2561

524 หมึกเติมปากการ๊อตติ ง 1,444.50    1,444.50   เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

อุดมสาส์น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08632/2561
จ านวน 10 ขวด รำคำท่ีเสนอ 1,444.50 บำท  1,444.50 บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

525
ถุงซิปใสขนาด 10x15 
ซม. (ขนาด4"x6") 5,136.00    5,136.00   เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ 
จ ากัด

บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08581/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 60 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 5,136.- บำท  5,136.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

526 ผงหมึก ที-2309พี 6,800.00    6,800.00   เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอฟ เอ็ม เอ 

กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท เอฟ เอ็ม เอ 

กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 08569/2561
จ านวน 2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 6,800.- บำท  6,800.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

527 วัสดุส านักงาน 2,431.04    2,431.04   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08749/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,431.04 บำท  2,431.04 บำท ของผู้ใช้ 31/7/2018

528 วัสดุส านักงาน 58,165.20  58,165.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08104/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 58,165.20 บำท  58,165.20 บำท ของผู้ใช้ 10/7/2561

529 วัสดุส านักงาน 80,453.30  80,453.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08219/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,453.30 บำท  80,453.30 บำท ของผู้ใช้ 12/7/2561

530 วัสดุส านักงาน 35,363.50  35,363.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 08029/2561
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 35,63.50 บำท  35,63.50 บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

531
กระดาษถ่ายเอกสาร 80 
แกรม A5 สีขาว 26,750.00  26,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 08028/2561
จ านวน 500 รีม รำคำท่ีเสนอ 26,750.- บำท  26,750.- บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

532 วัสดุส านักงาน 1,797.60    1,797.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08290/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 1,797.60 บำท  1,797.60 บำท ของผู้ใช้ 16/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

533
กระดาษท าปก K-ONE 
ขนาด 70 แกรม A4 642.00       642.00      เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
อุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08288/2561

จ านวน 10 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 642.- บำท รำคำท่ีเสนอ 642.- บำท ของผู้ใช้ 16/7/2561

534
หมึก CANON รุ่น 
PGI-725 (BLACK) 5,761.50    5,761.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 08071/2561
จ านวน 10 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 5,761.50 บำท  5,761.50 บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

535

หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ือง 
HP Detector รุ่น 
HUBT-20 535.00       535.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย เอ้อ คัง 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

บริษัท ไทย เอ้อ คัง 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08438/2561
จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 535.- บำท  535.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2561

536

ถุงซิป PE ใส ขนาด 
20x28.5 ซม. (ความ
ยาวรวมหัวซิป) หนา 
0.12มิล/คู่ (ตัดรีดข้าง-
เจาะหูรูปไข่ติดส าหรับหิ ว) 54,570.00  54,570.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพคแอนด์
เซฟ จ ากัด

บริษัท แพคแอนด์เซฟ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08670/2561

จ านวน 30,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 54,570.- บำท  54,570.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2561
537 วัสดุส านักงาน 90,374.34  90,374.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 08385/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,374.34 บำท  90,374.34 บำท ของผู้ใช้ 18/7/2561

538 วัสดุส านักงาน 37,878.00  37,878.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคประชา 
อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 08296/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,878.- บำท 37,878.- บำท ของผู้ใช้ 16/7/2561

539 วัสดุส านักงาน 88,596.00  88,596.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคประชา 
อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 08425/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 88,596.- บำท 88,596.- บำท ของผู้ใช้ 19/7/2561

540
นาฬิกาแขวนติดผนัง 
SEIKO ขนาด 12 นิ ว 695.50       695.50      เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิชิตอิมปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต
อิมปอร์ต ตามความต้องการ 08415/2561

จ านวน 1 เรือน รำคำท่ีเสนอ 695.50 บำท  695.50 บำท ของผู้ใช้ 19/7/2561

541

รูปพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลท่ี 10 พร้อม
กรอบทองลายหลุยส์ 
ขนาด 40"x60" 10,486.00  10,486.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 08679/2561
จ านวน 1 รูป รำคำท่ีเสนอ 10,486.- บำท 10,486.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

542 วัสดุส านักงาน 2,225.60    2,225.60   เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 08722/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 2,225.60 บำท  2,225.60 บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

543

ถุงซิป PE ใส ขนาด 
23x35 ซม. (ความยาว
รวมหัวซิป) หนา 0.12 
มิล/คู่ (ตัดรีดข้าง-เจาะหู
รูปไข่ติดส าหรับหิ ว) 80,250.00  80,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพคแอนด์
เซฟ จ ากัด

บริษัท แพคแอนด์เซฟ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08735/2561

จ านวน 30,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท  80,250.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

544 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40  98,782.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

 จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 07936/2561
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 3/7/2561

545 อาหารแห้ง 24,941.70  24,941.70 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

 จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 07973/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 6/7/2561

546 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40  98,782.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 08065/2561
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

547
น  าผลไม้ 40% ขนาด 
200 มล. ตราทิปโก้คูล 28,800.00  28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08067/2561
จ านวน 30 ลัง รำคำท่ีเสนอ 28,800.- บำท 28,800.- บำท ของผู้ใช้ 9/7/2561

548 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40  98,782.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

 จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 08379/2561
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 18/7/2561

549 น  าด่ืมแบบถ้วยพลาสติก 13,200.00  13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08600/2561
จ านวน 5,280 ถ้วย รำคำท่ีเสนอ 13,200.- บำท  13,200.- บำท ของผู้ใช้ 24/7/2561

550 อาหารแห้ง 12,045.00  12,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08630/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,045.- บำท 12,045.- บำท ของผู้ใช้ 25/7/2561

551 อาหารแห้ง 98,044.00  98,044.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08725/2561
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,044.- บำท  98,044.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561

552 อาหารแห้ง 59,221.00  59,221.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 08740/2561
จ านวน 11 รายการ รำคำท่ีเสนอ 59,221.- บำท  59,221.- บำท ของผู้ใช้ 31/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

553 ผงหมึก Canon 319II ######## ####### เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์

 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ท็อป โพรไว
เดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08401/2561
จ านวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 338,000.- บำท  338,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/7/2018

554
กล่องอะคริลิคใส หนา 3 
มม. ขนาด 7"x5"x9"x1 19,260.00  19,260.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
อุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
อุดมสาส์น ตามความต้องการ 08682/2561

จ านวน 100 ใบ รำคำท่ีเสนอ 19,260.- บำท 19,260.- บำท ของผู้ใช้ 26/7/2561

555
ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง 
ขนาด 400 cc 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07959/2561

จ านวน 840 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท98,868.-บาท ของผู้ใช้  3/07/2561

556
เสื อกาวน์พลาสติก CPE 
lsolation gown 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 07961/2561
จ านวน 2,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท20,000.-บาท ของผู้ใช้  3/07/2561

557 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08002/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท96,214.40 บาท ของผู้ใช้  5/07/2561
558 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น าสินเทรดดิ ง จ ากัด บริษัท น าสินเทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 08008/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท21,000.-บาท ของผู้ใช้  5/07/2561
559 วัสดุของใช้การแพทย์ 11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ หจก. วีอาร์ ซัพพอร์ ตามความต้องการ 08011/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,300.-บาท11,300.-บาท ของผู้ใช้  5/07/2561

560
แถบตรวจปัสสาวะชนิด 2
 แถบ CYBOW 2GP 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซ่ี เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท อีซ่ี เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 08016/2561
จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 3,600.-บาท 3,600.-บาท ของผู้ใช้  5/07/2561

561 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08017/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท98,996.40 บาท ของผู้ใช้  5/07/2561

562

กระบอกฉีดยาอินซูลิน 
ชนิดดิสพอสเซเบิ ล ขนาด
 1 มล.พร้อมเข็ม 30G 
ยาว 8 มม. 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 08015/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 26,750.-บาท26,750.-บาท ของผู้ใช้  5/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

563
ETHILON 3/0 26MM 
3/8C RCT W3328 6,987.10 6,987.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08012/2561

จ านวน 10 โหล ราคาท่ีเสนอ 6,987.10 บาท6,987.10 บาท ของผู้ใช้  5/07/2561

564
Disposable Extension 
Tube 1200mm. "TOP" 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิจารณ์โอสถ หจก. วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 08172/2561
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท97,500.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

565

ถุงมือผ่าตัดแบบไม่มีแป้ง 
ชนิดปราศจากเชื อ 
Sensiflex ขนาด 6.5 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 08166/2561
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 40,000.-บาท40,000.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

566 BLUGEL 15 g 10PC/BOX 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08170/2561
จ านวน 20 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 25,680.-บาท25,680.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

567 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08168/2561
จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท99,039.20 บาท ของผู้ใช้  11/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

568

N 66 A-CONNECTING 
TUBE 6 MM x 6 FT 
(SUCTION DISP) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท 2บี เฮลท์ แคร์
 จ ากัด

บริษัท 2บี เฮลท์ แคร์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08162/2561

จ านวน 2,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท100,000.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

569

กระบอกฉีดยาอินซูลีน 
100 ยู 1 มิล 27 1/2 
นิ ว เข็มถอดได้ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08160/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท27,820.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561

570 หมวกผ่าตัดสีขาว(แบบจีบ) 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย
ฮอสพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08221/2561
จ านวน 5,000 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 3,100.-บาท 3,100.-บาท ของผู้ใช้  12/07/2561

571 Medivac Liner 1500cc 38,800.00 38,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคโนเมดิคัล

 จ ากัด (มหาชน)
บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08222/2561
จ านวน 400 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 38,800.-บาท38,800.-บาท ของผู้ใช้  12/07/2561

572 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08226/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้  12/07/2561

573 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08232/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 บาท98,996.40 บาท ของผู้ใช้  12/07/2561

574 SYRINGE 50 CC. DISP. 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08218/2561
จ านวน 10,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท96,300.-บาท ของผู้ใช้  12/07/2561

575 Broncho Cath Left 37 Fr 70,491.60 70,491.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08234/2561
จ านวน 30 อัน ราคาท่ีเสนอ 70,491.60 บาท70,491.60 บาท ของผู้ใช้  12/07/2561

576 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08276/2561
จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท98,226.-บาท ของผู้ใช้  13/07/2561

577
NASOPHARYNX 
AIRWAY NO. 7 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08277/2561

จ านวน 200 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 34,240.-บาท34,240.-บาท ของผู้ใช้  13/07/2561

578 ORANGE-SOL 450ML/BT 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08342/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 20 Bottle ราคาท่ีเสนอ 23,540.-บาท23,540.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

579 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08343/2561
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 บาท99,670.50 บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

580 BOWIE-DICK PLUS TEST 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08346/2561
จ านวน 300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,905.-บาท97,905.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

581 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08349/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,800.-บาท89,800.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

582
ถุงมือยาง ไนไตร [Nitrile]
 NO. S 79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 08351/2561

จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 79,180.-บาท79,180.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

583 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08348/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

584 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08400/2561
จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท94,160.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561

585
หน้ากาก ชนิดสายผูก 3 
ชั น สีเขียว 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08399/2561

จ านวน ราคาท่ีเสนอ 42,000.-บาท42,000.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561

586
ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง #
 M (ซาโตร่ี) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม. เวล เมด
 จ ากัด

บริษัท เอ็ม. เวล เมด 
จ ากัด ตามความต้องการ 08397/2561

จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท25,000.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561
587 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 08387/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.-บาท93,625.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561

588 หมวกกระดาษสีเขียว 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย
ฮอสพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ  08391/2561
จ านวน 40,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 24,800.-บาท24,800.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561

589
Health Care Respirator 
N95 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08390/2561

จ านวน 1,800 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท96,300.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

590
1322-18MM COMPLY 
STEAM INDI TAPE 3/4 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08389/2561

จ านวน 280 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 52,430.-บาท52,430.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561

591 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08411/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท96,300.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

592
ถุงมือยางไนไตร [Nitrile]
 NO. M 59,385.00 59,385.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 08412/2561

จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 59,385.-บาท59,385.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

593
ผ้าห่อเคร่ืองมือแพทย์ 
ขนาด 90x90 ซม. สีฟ้า 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย
ฮอสพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08490/2561
จ านวน 500 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 4,250.-บาท 4,250.-บาท ของผู้ใช้  20/07/2561

594
SUCTION NO. 14 สี
เขียวตอง 82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิตี  เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ซิตี  เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08492/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท82,250.-บาท ของผู้ใช้  20/07/2561

595
ถุงมือยางไนไตร [Nitrile]
 NO. L 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 08491/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 39,590.-บาท39,590.-บาท ของผู้ใช้  20/07/2561
596 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 08629/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,400.-บาท 8,400.-บาท ของผู้ใช้  25/07/2561

597 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08628/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท98,440.-บาท ของผู้ใช้  25/07/2561

598 วัสดุของใช้การแพทย์ 42,125.90 42,125.90 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08625/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,125.90 บาท42,125.90 บาท ของผู้ใช้  25/07/2561

599

แผ่นตัววัดปริมาณความ
เข้มข้นของ ฮีโมโกลบินใน
เลือด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08730/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท38,520.-บาท ของผู้ใช้  31/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

600 SUCTION NO. 12 164,500.00 164,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิตี  เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ซิตี  เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 07953/2561
จ านวน 70,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 164,500.-บาท164,500.-บาท ของผู้ใช้  3/07/2561

601 วัสดุของใช้การแพทย์ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 07956/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 481,500.-บาท481,500.-บาท ของผู้ใช้  3/07/2561

602
Q SYTE LUER ACCESS 
S ITE 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 08275/2561

จ านวน 6,600 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 197,736.-บาท197,736.-บาท ของผู้ใช้  13/07/2561

603
1298 RAPID ATTEST 
EQ TEST 198,356.00 198,356.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08260/2561

จ านวน 26 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 198,356.-บาท198,356.-บาท ของผู้ใช้  13/07/2561

604 วัสดุของใช้การแพทย์ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08268/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 481,500.-บาท481,500.-บาท ของผู้ใช้  13/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

605 SUCTION NO. 12 164,500.00 164,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิตี  เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ซิตี  เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 08274/2561
จ านวน 70,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 164,500.-บาท164,500.-บาท ของผู้ใช้  13/07/2561

606 วัสดุของใช้การแพทย์ 372,000.00 372,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ม. เวล เมด

 จ ากัด
บริษัท เอ็ม. เวล เมด 

จ ากัด ตามความต้องการ 08440/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 372,000.-บาท372,000.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

607
LNR-65651-920C 
FLEX Liner 1.5 L 292,500.00 292,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล
 จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ  08437/2561

จ านวน 4,500 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 292,500.-บาท292,500.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

608 THREE WAY 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

 จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 08435/2561
จ านวน 18,000 ชิ น ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท192,600.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

609 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08175/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,618.-บาท18,618.-บาท ของผู้ใช้  11/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

610
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08284/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 73,500.-บาท73,500.-บาท ของผู้ใช้  16/07/2561

611
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพส์ซีส เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล
 จ ากัด ตามความต้องการ 08285/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,000.-บาท38,000.-บาท ของผู้ใช้  16/07/2561

612
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 08332/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,000.-บาท49,000.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

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

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08335/2561

จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท15,000.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

614
Monsel's Solution, 
500 ml. 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิแคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เมดิแคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08337/2561

จ านวน 2 ขวด ราคาท่ีเสนอ 17,000.-บาท17,000.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

615
แผ่นส่องตรวจแบบตรง
ส าหรับเด็ก ย่ีห้อ Riester 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08339/2561

จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ 7,600.-บาท 7,600.-บาท ของผู้ใช้  17/07/2561

616
30000 FULL BODY 
BLANKET 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 08403/2561

จ านวน 2 CASE ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561

617
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซส์ซีด เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท ไซส์ซีด เมดิคอล
 จ ากัด ตามความต้องการ 08404/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท80,000.-บาท ของผู้ใช้  18/07/2561

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

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08413/2561

จ านวน 2 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท15,000.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561

619
แผ่นส่องตรวจแบบตรง
ส าหรับเด็ก ย่ีห้อ Riester 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 08414/2561

จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอ 7,600.-บาท 7,600.-บาท ของผู้ใช้  19/07/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

620

M3716A : แผ่นน า
ไฟฟ้าส าหรับกระตุกหัวใจ
ภายนอก (Adhesive 
Pads (X-Ray ผ่านได้) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 08644/2561
จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

621 Servo Duo Guard 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกท์ทิงเก 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย
แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 08643/2561

จ านวน 290 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,600.-บาท98,600.-บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

622
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08681/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,750.-บาท21,750.-บาท ของผู้ใช้  26/07/2561

623 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 48,150 48,150 เจาะจง
บริษัท มิตซูบิชิ เอล

เลเวเตอร์
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร์ ตามความต้องการ 08090/2561
จ านวน 1 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 10/7/2561

ราคาท่ีเสนอ 48,150.- บาท 48,150.-บาท



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

624 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 374,500 374,500 เจาะจง
บริษัท ริชเน็ต คอมมู

นิเคช่ัน จ ากัด
บริษัท ริชเน็ต คอมมู

นิเคช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08044/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 374,500.-บาท  374,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

625 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,466.80 3,466.80 เจาะจง
บริษัท เวอร์ติคัล 
ทราฟฟิค จ ากัด

บริษัท เวอร์ติคัล 
ทราฟฟิค จ ากัด ตามความต้องการ 08243/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,466.80 บาท  3,466.80 บาท ของผู้ใช้ 17/7/2561

626 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 34,668 34,668 เจาะจง
บริษัท เนเชอรัลกรีน
 อินโนเวช่ัน จ ากัด

บริษัท เนเชอรัลกรีน 
อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 08164/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,668.-บาท  34,668.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

627 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 10,622.43 10,622.43 เจาะจง
บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง (1992) จ ากัด

บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง (1992) จ ากัด ตามความต้องการ 08155/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,622.43 บาท 10,622.43 บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561
628 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 256,800 256,800 เจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส ตามความต้องการ 08607/2561

จ านวน 1 รายการ  (ไทยแลนด์) จ ากัด  (ไทยแลนด์) จ ากัด ของผู้ใช้ 26/7/2561
ราคาท่ีเสนอ 256,800.-บาท 256,800.-บาท



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

629 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 16,692 16,692 เจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิค

อล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08093/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,692.-บาท  16,692.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

630 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 16,371 16,371 เจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิค

อล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08088/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,371.-บาท  16,371.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

631 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 20,651 20,651 เจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิค

อล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08150/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,651.-บาท 20,651.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

632 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210 3,210 เจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิค

อล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08091/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

633 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210 3,210 เจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิค

อล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08239/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

634 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,354 2,354 เจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิค

อล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08094/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,354.-บาท 2,354.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

635 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,996 2,996 เจาะจง
บริษัท แอร์ เทคนิค

อล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 08092/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

636 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,765.50 1,765.50 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช 

ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช 

ซัพพลาย ตามความต้องการ 08087/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,765.50 บาท 1,765.50 บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

637 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,177 1,177 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช 

ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช 

ซัพพลาย ตามความต้องการ 08089/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

638 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,605 1,605 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช 

ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช 

ซัพพลาย ตามความต้องการ 08086/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

639 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,120 3,120 เจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 07926/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,120.-บาท 3,120.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

640 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 123,253.30 123,253.30 เจาะจง
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

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

641 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 46,266.80 46,266.80 เจาะจง
บริษัท ฟูจิฟิล์ม 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ฟูจิฟิล์ม 

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

642 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 120,000 120,000 เจาะจง

บริษัท ฮอลลีวู้ด 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด

บริษัท ฮอลลีวู้ด 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

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

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

ภักดี ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ

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

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

ราคาท่ีเสนอ 49,755.-บาท 49,755.-บาท



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

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

ภักดี ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริ

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

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

ปอเรช่ัน จ ากัด
บริษัท ซันไฟว์ คอร์

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

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

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

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

ราคาท่ีเสนอ 433,350.-บาท 433,350.-บาท

650 จ้างเหมาบริการ 22,470 22,470 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ตามความต้องการ 08183/2561
จ านวน 2 รายการ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ของผู้ใช้ 10/7/2561

ราคาท่ีเสนอ 22,470.-บาท  22,470.-บาท
651 จ้างเหมาบริการ 288,579 288,579 เจาะจง บริษัท เจพี เพาเวอร์ คลีน บริษัท เจพี เพาเวอร์ คลีน ตามความต้องการ 08025/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 5/7/2561
ราคาท่ีเสนอ 288,579.- บาท  288,579.- บาท

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

 เอ็ม.เค.ซี
บริษัท มงคล(1993) 

เอ็ม.เค.ซี ตามความต้องการ 07928/2561
จ านวน 24 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 2/7/2561

ราคาท่ีเสนอ 432,266.26 บาท  432,266.26 บาท

653 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,500 7,500 เจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 07957/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท 7,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

654 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 23,000 23,000 เจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 07944/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,000.-บาท  23,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

655 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 72,560 72,560 เจาะจง
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 07954/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,560.-บาท  72,560.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

656 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 42,770 42,770 เจาะจง
บริษัท บางกอกยูนิเท

รน จ ากัด
บริษัท บางกอกยูนิเท

รน จ ากัด ความต้องการ 07952/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,770.-บาท  42,770.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

657 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 26,900 26,900 เจาะจง
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 07844/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,900.-บาท  26,900.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

658 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เอส พี เมด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส 

พี เมด ความต้องการ 07958/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท ของผู้ใช้ 2/7/2561

659 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,000 6,000 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 07962/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6000.-บาท  6000.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

660 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 57,780 57,780 เจาะจง

บริษัท โมเดอร์น
ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์

 จ ากัด
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม
เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 07980/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,780.-บาท  57,780.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

661 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,500 2,500 เจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 07979/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2500.-บาท  2500.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

662 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 98,000 98,000 เจาะจง
บริษัท ไบโอแอคทีฟ 

อินเตอร์ จ ากัด
บริษัท ไบโอแอคทีฟ 

อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 07981/2561
จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98000.-บาท 98000.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

663 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,500 7,500 เจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท บอสส์ เมด เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 07982/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7500.-บาท  7500.-บาท ของผู้ใช้ 3/7/2561

664 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 92,020 92,020 เจาะจง
บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์

 จ ากัด
บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ 

จ ากัด ความต้องการ 08052/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92020.-บาท  92020.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

665 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,058 10,058 เจาะจง
บริษัท พี.เอส.อาร์.พรี
เม่ียมโพรดักส์ จ ากัด

บริษัท พี.เอส.อาร์.พรี
เม่ียมโพรดักส์ จ ากัด ความต้องการ 08062/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10058.-บาท  10058.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

666 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,070 1,070 เจาะจง
บริษัท ไบโอแอคทีฟ 

อินเตอร์ จ ากัด
บริษัท ไบโอแอคทีฟ 

อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 08053/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1070.-บาท  1070.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

667 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,000 10,000 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 08054/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10000.-บาท  10000.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

668 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000 9,000 เจาะจง
บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย

 ที.ดี.พี.จ ากัด
บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย 

ที.ดี.พี.จ ากัด ความต้องการ 08055/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9000.-บาท  9000.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

669 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 92,020 92,020 เจาะจง
บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์

 จ ากัด
บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ 

จ ากัด ความต้องการ 08144/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92020.-บาท  92020.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

670 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 75,000 75,000 เจาะจง
บริษัท ไอดีเอส เมดิ

คอล ซิสเต็มส์
บริษัท ไอดีเอส เมดิ

คอล ซิสเต็มส์ ความต้องการ 08142/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75000.-บาท  75000.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

671 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เอส พี เมด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส 

พี เมด ความต้องการ 08142/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  450.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

672 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08141/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3500.-บาท  3500.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

673 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08138/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท  400.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

674 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,900 9,900 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 08139/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9900.-บาท  9900.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

675 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 94,500 94,500 เจาะจง
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08145/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94500.-บาท  94500.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

676 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 6,581 6,581 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ความต้องการ 08140/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6580.50.-บาท ราคาท่ีเสนอ 6580.50.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

677 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 369,920 369,920 เจาะจง
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 08167/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 369,920.40.-บาท ราคาท่ีเสนอ 369,920.40.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

678 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 94,400 94,400 เจาะจง บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 08597/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,400.-บาท  94,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

679 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 94,500 94,500 เจาะจง
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08596/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94500.-บาท  94500.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

680 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,500 2,500 เจาะจง
หจก.เอ.พี.อินโนเวช่ัน

 โปรดักส์
หจก.เอ.พี.อินโนเวช่ัน 

โปรดักส์ ความต้องการ 08595/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท  2,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

681 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,386 20,286 เจาะจง
หจก.เอ.พี.อินโนเวช่ัน

 โปรดักส์
หจก.เอ.พี.อินโนเวช่ัน 

โปรดักส์ ความต้องการ 08594/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,286.-บาท  20,286.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

682 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 70,192 70,192 เจาะจง
บริษัท วิคทรอน ยู พี 
เอส ไทยแลนด์ จ ากัด

บริษัท วิคทรอน ยู พี 
เอส ไทยแลนด์ จ ากัด ความต้องการ 08593/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,192.-บาท  70,192.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

683 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,186 8,186 เจาะจง
บริษัท คอมเทค 

อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท คอมเทค 

อินเตอร์เทรด จ ากัด ความต้องการ 08591/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,185.50.-บาท  8,185.50.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

684 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 19,126 19,126 เจาะจง
บริษัท คอมเทค 

อินเตอร์เทรด จ ากัด
บริษัท คอมเทค 

อินเตอร์เทรด จ ากัด ความต้องการ 08589/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,126.25.-บาท  19,126.25.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

685 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 14,400 14,400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08659/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,400.-บาท  14,400.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

686 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ร้าน เอ พี เมท กรุ๊ป ความต้องการ 08657/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

687 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 96,000 96,000 เจาะจง บริษัท นิว อาย จ ากัด บริษัท นิว อาย จ ากัด ความต้องการ 08660/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท  96,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

688 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,520 3,520 เจาะจง
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08648/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,520.-บาท 3,520.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

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

แคร์ จ ากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์

แคร์ จ ากัด ความต้องการ 08646/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

690 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,560 8,560 เจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 08652/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,560.-บาท  8,560.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

691 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,560 8,560 เจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 08650/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,560.-บาท  8,560.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

692 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,286 20,286 เจาะจง
บริษัท อี ฟอร์แอล 

เอม จ ากัด
บริษัท อี ฟอร์แอล เอม

 จ ากัด ความต้องการ 08656/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,286.-บาท  20,286.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

693 ซื ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 34,240 34,240 เจาะจง
บริษัท รีเนาน์ 

เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท รีเนาน์ เทคนิค

อล จ ากัด ความต้องการ 08862/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,240.-บาท  34,240.-บาท ของผู้ใช้ 9/8/2561

694 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,910 13,910 เจาะจง

บริษัท เอ.เอฟ.
ดับบลิว.ไมโครชายน์ 

เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอ.เอฟ.ดับบลิว.
ไมโครชายน์ เซอร์วิส 

จ ากัด ความต้องการ 08873/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,910.-บาท  13,910.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

695
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08005/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,260.-บาทราคาท่ีเสนอได้  19,260.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2561

696
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 465,450.00 465,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 08013/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  465,450.-บาทราคาท่ีเสนอได้  465,450.-บาท ของผู้ใช้ 4/7/2561

697 ค่าบริการจัดส่งลิ นหัวใจ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 08040/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

698 ค่าบริการจัดส่งลิ นหัวใจ 95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08041/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,337.-บาทราคาท่ีเสนอได้  95,337.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

699
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 95,400.00 95,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08042/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  95,400.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

700
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 90,400.00 90,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08043/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  90,400.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

701
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 68,340.00 68,340.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08045/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  68,340.-บาทราคาท่ีเสนอได้  68,340.-บาท ของผู้ใช้ 5/7/2561

702
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08076/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

703
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 83,800.00 83,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08077/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

704
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08078/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

705
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08079/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 6/7/2561

706
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08146/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,120.-บาทราคาท่ีเสนอได้  17,120.-บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

707
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08147/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

708
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเมอร์สัน 
กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป
 จ ากัด ตามความต้องการ 08148/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  31,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  31,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

709
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08149/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาท ของผู้ใช้ 9/7/2561

710
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 07612/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  95,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

711
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 41,280.00 41,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08187/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาทราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

712
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08188/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  51,800.-บาท ของผู้ใช้ 10/7/2561

713
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08223/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  8,560.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

714
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08224/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

715
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08225/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

716
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 13,912.00 13,912.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08264/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  13,912.-บาทราคาท่ีเสนอได้  13,912.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

717
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08265/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

718
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08266/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

719
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08269/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  28,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

720
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08270/2561

จ านวน 2 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  28,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  28,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

721
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08271/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาทราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

722
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 08272/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาทราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

723
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 74,200.00 74,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08273/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,200.-บาทราคาท่ีเสนอได้  74,200.-บาท ของผู้ใช้ 12/7/2561

724
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08289/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  2,800.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

725
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08291/2561

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,200.-บาทราคาท่ีเสนอได้  4,200.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

726
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08292/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

727
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08293/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  13,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  13,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/7/2561

728
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08355/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

729
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08356/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

730
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08357/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

731
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 91,620.00 91,620.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซัมมิท เฮลธ์
แคร์ จ ากัด

บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์
 จ ากัด ตามความต้องการ 08359/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,620.-บาทราคาท่ีเสนอได้  91,620.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

732
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08361/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาทราคาท่ีเสนอได้  4,280.-บาท ของผู้ใช้ 16/7/2561

733
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08446/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

734
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08448/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,800.-บาทราคาท่ีเสนอได้  42,800.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

735
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 81,250.00 81,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08449/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  81,250.-บาทราคาท่ีเสนอได้  81,250.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

736
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08450/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

737
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 46,280.00 46,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08451/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  46,280.-บาทราคาท่ีเสนอได้  46,280.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

738
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08453/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

739
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟอร์แคส 
ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์
บริษัท ฟอร์แคส ซายน์
เอนซ์ คอนซัลแตนท์ ตามความต้องการ 08454/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  32,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

740
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตรี  

จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์
มาซูติคอลอินดัสตรี  

จ ากัด ตามความต้องการ 08455/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  81,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  81,600.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

741
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอนเนสท์ 
เมดิคอล เอเชีย จ ากัด

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิ
คอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 08456/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  96,600.-บาท ของผู้ใช้ 18/7/2561

742
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08494/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

743
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08493/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

744
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ เมดิ
คอล จ ากัด ตามความต้องการ 08496/2561

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



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

745
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08497/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

746
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08498/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

747
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08499/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  68,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  68,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

748
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,960.00 99,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ส.เจริญเภสัช
เทรดดิ ง จ ากัด

บริษัท ส.เจริญเภสัชเท
รดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 08500/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,960.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,960.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

749
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 84,744.00 84,744.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08501/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  84,744.-บาทราคาท่ีเสนอได้  84,744.-บาท ของผู้ใช้ 19/7/2561

750
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08511/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

751
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08507/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  94,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

752
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08508/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

753
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08509/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

754
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 08599/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

755
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค
พีเอส แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคพี
เอส แคร์ ตามความต้องการ 08601/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  70,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

756
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08603/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

757
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08604/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

758
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08602/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

759
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08605/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

760
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08606/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

761
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08608/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561

762
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08609/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  35,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/7/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

763
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08510/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,000.- บาทราคาท่ีเสนอได้  80,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

764
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08631/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,000.- บาทราคาท่ีเสนอได้  88,000.- บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

765
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08635/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

766
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08636/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

767
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08637/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

768
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 52,625.00 52,625.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08638/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาทราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาท ของผู้ใช้ 24/7/2561

769
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
 จ ากัด

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08685/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

770
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08686/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

771
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08987/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  58,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  58,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

772
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08688/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

773
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 08691/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  18,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561

774
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์โธ ซิส
เตมส์ จ ากัด

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 08728/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/7/2561


