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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04619/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
2 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04623/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,000.-บาท 74,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04671/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561
4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04625/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,100.-บาท 29,100.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,600.00 55,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04686/2561

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  55,600.-บาท  55,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561
6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04723/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,420.-บาท   2,420.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561
7 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 04724/2561

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  81,000.-บาท 81,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,277.00 33,277.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04785/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,277.-บาท 33,277.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

9 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04773/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,704.-บาท  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04782/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,704.-บาท  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04778/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,704.-บาท  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

12 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04779/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,840.-บาท  12,840.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,986.00 63,986.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04885/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  63,986.-บาท 63,986.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04877/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,840.-บาท  12,840.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

15 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04829/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,145.-บาท   25,145.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 74,151.00 74,151.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04878/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,151.-บาท  74,151.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิคัล อิค

วิปเมนท์ (ปทท) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกส์ เซอร์จิ
คัล อิควิปเมนท์ (ปทท)

 จ ากัด ตามความต้องการ 04812/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,704.-บาท  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04769/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,500.-บาท  7,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

19 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04771/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04813/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33,260.00 33,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04972/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,260.-บาท  33,260.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2561

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04971/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,500.-บาท  7,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2561

23 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 04974/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,800.-บาท 28,800.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2561

24 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,985.00 42,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05015/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,985.-บาท 42,985.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2561

25 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05014/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,600.-บาท 30,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2561

26 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,985.00 42,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05016/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,985.-บาท 42,985.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2561

27 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,050.00 27,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05045/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,050.-บาท   27,050.-บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561

28 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05048/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,000.-บาท  9,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561
29 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,180.00 32,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05121/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,180.-บาท 32,180.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

30 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05191/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,200.-บาท 29,200.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561

31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 05189/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  13,000.-บาท 13,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561

32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05227/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท 87,312.-บาท ของผู้ใช้ 23/23/2561

33 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 82,176.00 82,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05228/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,176.-บาท 82,176.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561

34 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05285/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,312.-บาท 87,312.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

35 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด บริษัท วันฮันเดรด เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 05283/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,000.-บาท 6,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

36 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05291/2561
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,990.-บาท 99,990.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

37
GUIDE WIRE 0.032x260 
CM ANGLE 80,250.00    80,250.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04725/2561

จ านวน 50 เส้น รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท  80,250.- บำท ของผู้ใช้ 7/3/2561

38
เข็มเจาะและเก็บตัวอย่างช้ิน
เน้ือ #16G 13,910.00    13,910.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 04727/2561
จ านวน 1 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 13,900.- บำท 13,900.- บำท ของผู้ใช้ 7/3/2561

39
Xience ProX Everolimus 
Eluting Coronary 75,000.00    75,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแร
ตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 04866/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561

40
TREK Family Coronary 
Dilatation 60,000.00    60,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแร
ตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 04826/2561

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561

41 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04863/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

42
สายสวนหัวใจเพ่ือการขยาย
หลอดเลือด โคโรนาร่ี 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
ตามความต้องการ 04861/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561

43
สายสวนเพ่ือตรวจภายใน
หัวใจหรือ หลอดเลือด 93,000.00    93,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04827/2561
จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 93,000.- บำท 93,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561

44
สายสวนเพ่ือการขยายหลอด
เลือดโคโรนาร่ี 93,000.00    93,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04927/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 93,000.- บำท 93,000.-  บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561
45 Fortis II Balloon ทุก Size 97,500.00    97,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 04928/2561

จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561

46 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,980.75    87,980.75    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04990/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,980.75 บำท 87,980.75  บำท ของผู้ใช้ 15/3/2561
47 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,400.00    29,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ตามความต้องการ 04986/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,400.- บำท 29,400.-  บำท ของผู้ใช้ 15/3/2561

48

ISOLATION GOWN 
W/KNITTED CUFFS 
COATED PE 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร
ดักส์ จ ากัด

บริษัท ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04984/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 39 pack รำคำท่ีเสนอ 13,000.- บำท 13,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2561

49
เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจ
ถาวรชนิด กระตุ้นหัวใจ 66,000.00    66,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เซนต์จูด เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04993/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2561

50
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05064/2561

จ านวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561

51
สายสวนหัวใจเพ่ือการขยาย
หลอดเลือด โคโรนาร่ี 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05046/2561
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

52
Xience ProX Everolimus 
Eluting Coronary 75,000.00    75,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแร
ตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05065/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561

53
สายสวนหัวใจเพ่ือการรักษา
หลอดเลือดหัวใจ 50,000.00    50,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05074/2561

จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

54
สายสวนเพ่ือการขยายหลอด
เลือดโคโรนาร่ี 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05039/2561

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

55
Xience Alpine Everolimus 
Eluting Coronary 95,286.00    95,286.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแร
ตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05040/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

56
ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ
ส าหรับผู้ใหญ่ 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ
 จ ากัด

บริษัท พนาสวัสด์ิสห
เวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05044/2561

จ านวน 1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 2,500.- บำท 2,500.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
57 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,640.00      9,640.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05205/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 9,640.- บำท 9,640.- บำท ของผู้ใช้ 22/3/2561

58
Connecting cables for 
patient plate 17,000.00    17,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05229/2561
จ านวน 2 เส้น รำคำท่ีเสนอ 17,000.- บำท 17,000.-  บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

59 Coil Sheath + Tube Sheath 42,000.00    42,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05247/2561
จ านวน 2 ชุด รำคำท่ีเสนอ 42,000.- บำท 42,000.-  บำท ของผู้ใช้ 26/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

60 HP Detector Supply 88,000.00    88,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทย เอ้อ คัง อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท ไทย เอ้อ คัง 
อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด ตามความต้องการ 05245/2561
จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 88,000.- บำท 88,000.- บำท ของผู้ใช้ 26/3/2561

61
บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดิน
น้ าดีขนาด 15-18 มม. 97,495.19    97,495.19    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05254/2561
จ านวน 13 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท 97,495.19 บำท ของผู้ใช้ 26/3/2561

62
บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดิน
น้ าดีขนาด 10-12 มม. 97,495.19    97,495.19    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05254/2561
จ านวน 13 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท 97,495.19 บำท ของผู้ใช้ 26/3/2561

63
บอลลูนถ่างขยายท่อทางเดิน
น้ าดีขนาด 10-12 มม. 97,495.19    97,495.19    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05226/2561
จ านวน 13 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,495.19 บำท 97,495.19 บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

64

NA-U200H-8019-B 
SINGLE USE ASPIRATION 
NE 99,000.00    99,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท โอลิมปัส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05238/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 8 เส้น รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

65
ตะกร้อลาก/ขบน่ิว ในท่อ
ทางเดินน้ าดี 90,950.00    90,950.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05252/2561
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,950.- บำท 90,950.-  บำท ของผู้ใช้ 26/3/2561

66
ลวดน าทางชนิดล่ืน 
(Hydrophilic Guide Wire) 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05231/2561
จ านวน 45 เส้น รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

67
GUIDEWIRE 0.025x260 
CM ANGLE 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05233/2561

จ านวน 60 เส้น รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

68
ชุดกรองแบคทีเรียส าหรับ
เคร่ืองดูดเสมหะ 27,500.00    27,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 05236/2561
จ านวน 50 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 27,500.- บำท 27,500.-  บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

69
Basix Compak Inflation 
Device 30 ATM 26,000.00    26,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 05273/2561
จ านวน 10 EACH รำคำท่ีเสนอ 26,000.- บำท 26,000.- บำท ของผู้ใช้ 28/3/2561

70
FiAPC probe 1500 A, dia 
1.5 mm, flexible, 85,000.00    85,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 05363/2561
จ านวน 5 เส้น รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/3/2561

71 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,000.00    76,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 05366/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,000.- บำท 76,000.-  บำท ของผู้ใช้ 30/3/2561

72 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,140.00      4,140.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอคคอร์ด คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด
บริษัท แอคคอร์ด 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05491/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,140.- บำท  4,140.- บำท ของผู้ใช้ 3/4/2561

73
3E-Zyme 5Litre triple 
enzyme cleaner 17,500.00    17,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 05489/2561
จ านวน 5 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 17,500.- บำท 17,500.- บำท ของผู้ใช้ 3/4/2561

74 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,000.00    66,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05485/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/4/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

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

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแร
ตอรีส จ ากัด

บริษัท แอ๊บบอต ลา
บอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 05484/2561

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 3/4/2561

76
สายสวนเพ่ือการขยายหลอด
เลือดโคโรนาร่ี 63,000.00    63,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05479/2561
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 63,000.- บำท 63,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/4/2561

77
สายสวนเพ่ือการขยายหลอด
เลือดโคโรนาร่ี 94,500.00    94,500.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05482/2561

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 3/4/2561
78 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,450.00    12,450.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 05493/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,450.- บำท 12,450.- บำท ของผู้ใช้ 3/4/2561
79 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,731.- 33,731.- เฉพาะเจาะฯ  หจก. นฤเดช ซัพพลาย บริษัท หจก. นฤเดช ซัพพลายตามความต้องการ ๐๔๒๒๐/๒๕๖๑

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,731.75  บาท   33,731.75บาท ของผู้ใช้ 19/2/2561
80 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๒๙๓/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2561
81 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒,๘๖๓.- ๑๒,๘๖๓.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๒๑๘/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๘๖๓.๕๔บาท ๑๒,๘๖๓.๕๔บาท ของผู้ใช้ 19/2/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

82 กระติกน  าร้อน 1.6 ลิตร ๑,๔๗๖.- ๑,๔๗๖.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๔๒๓๔/๒๕๖๑
จ านวน ๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑,๔๗๖.๖๐ บาท ๑,๔๗๖.๖๐บาท ของผู้ใช้ 19/2/2561

83 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๘,๗๔๒.- ๑๘,๗๔๒.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๔๓๔๓/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๗๔๒.๑๒  บาท ๑๘,๗๔๒.๑๒บาท ของผู้ใช้ 21/2/2561

84 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘,๒๒๘.- ๘,๒๒๘.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๒๙๔/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘,๒๒๘.๓0บาท ๘,๒๒๘.๓๐ บาท ของผู้ใช้ 21/2/2561

85 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๙๓๕.- ๑๐,๙๓๕.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๔๔๘/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๐,๙๓๕.๔๐  บาท ๑๐,๙๓๕.๔๐บาท ของผู้ใช้ 26/2/2561

86 น  ายาฟรีออน-๒๒ ๒๑,๔๐๐.- ๒๑,๔๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๔๓๖๖/๒๕๖๑
จ านวน ๒ ท่อ ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๔๐๐.-บาท ๒๑,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 22/2/2561

87 ถ่านกระดุม CR๒๐๓๒ ๔๒๘.- ๔๒๘.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๔๔๓๔/๒๕๖๑
จ านวน ๑๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๔๒๘.-  บาท ๔๒๘.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2561

88 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๗,๙๘๕.- ๓๗,๙๘๕- เฉพาะเจาะฯ หจก.นฤเดช ซัพพลาย หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๔๕๖๖/๒๕๖๑
จ านวน ๒รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๗,๙๘๕.-บาท ๓๗,๙๘๕.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2561

89 ถ่านกระดุม CR๒๐๓๒ ๔๒๘.- ๔๒๘.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๔๔๔๙/๒๕๖๑
จ านวน ๑๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๔๒๘.- บาท ๔๒๘.-บาท ของผู้ใช้ 26/2/2561

90 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗,๓๘๓.- ๗,๓๘๓.- เฉพาะเจาะฯ หจก.นฤเดช ซัพพลาย หจก.นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๕๐๘/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๗,๓๘๓.-บาท ๗,๓๘๓.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

91 ถ่านธรรมดาก้อนเล็กจ๋ีว ๓,๒๑๐.- ๓,๒๑๐.- เฉพาะเจาะฯ หจก.วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๔๗๕๕/๒๕๖๑
จ านวน ๓๐๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ๓,๒๑๐.-บ ท ๓,๒๑๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

92 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๘,๑๕๕.- ๑๘,๑๕๕.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน ดับบลิว เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๔๔๖๔/๒๕๖๑
จ านวน ๑๐ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๑๘,๑๕๕.-บาท ๑๘,๑๕๕.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2561

93 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้เหยียบ ๗,๗๐๔.- ๗,๗๐๔.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๒๒๖/๒๕๖๑
จ านวน ๔ ใบ ราคาท่ีเสนอ  ๗,๗๐๔.-บาท ๗,๗๐๔.-บาท ของผู้ใช้ 19/2/2561

94 วัสดุงานบ้านงานครัว ๖,๗๙๔.- ๖,๗๙๔.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๔๑๔๙/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๖,๗๙๔.๕๐บาท ๖,๗๙๔.๕๐บาท ของผู้ใช้ 15/2/2561

95 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๗,๖๖๔.- ๓๗,๖๖๔.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิลตามความต้องการ ๐๔๐๘๕/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๓๗,๖๖๔.-บาท ๓๗,๖๖๔.บาท ของผู้ใช้ 15/2/2561

96 สเปรย์ปรับอากาศ ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.อี. เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อี.เอ็ม ซี อิมแมกซ์ จ ากัดตามความต้องการ ๐๔๑๓๓/๒๕๖๑
จ านวน ๔๐๐ กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ  ๔๐,๐๐๐.- บาท ๔๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2561

97 เก้าอี พลาสติกแบบมีผนังพิง ๑,๖๖๙.- ๑,๖๖๙.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๑๕๒/๒๕๖๑
จ านวน ๖ ตัว ราคาท่ีเสนอ  ๑,๖๖๙.๒๐บาท ๑,๖๖๙.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 15/2/2561

98 หมอนหนุนฟองน  าหุ้มผ้าสีชมพู ๒๙,๔๒๕.- ๒๙,๔๒๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.ท่ีนอนพญาไท(๑๔๐๗)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท(1407)จ ากัดตามความต้องการ ๐๔๒๖๘/๒๕๖๑
จ านวน ๑๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ  ๒๙,๔๒๕.-บาท ๒๙,๔๒๕.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2561

99 กระดาษส าหรับอุตสาหกรรม ๖,๘๓๗.- ๖,๘๓๗.- เฉพาะเจาะฯ บ.ดีแบค (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีแบค(ประเทศไทย)จ ากัดตามความต้องการ ๐๔๕๔๑/๒๕๖๑
จ านวน ๖ ลัง ราคาท่ีเสนอ  ๖,๘๓๗.๓๐บาท ๖,๘๓๗.๓๐บาท ของผู้ใช้ 27/2/2561

100 เสื อพลาสติกกันเป้ือน ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004ตามความต้องการ ๐๒๘๗๕/๒๕๖๑



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๒๐,๐๐๐ตัว ราคาท่ีเสนอ  ๘๐,๐๐๐.-บาท ๘๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 10/1/2561
101 ไม้กวาดอ่อนดอหญ้า ๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน พี. อาร์ ซัพพลาย ร้าน พี อาร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๓๘๕๙/๒๕๖๑

จ านวน ๓๐๐ อัน ราคาท่ีเสนอ  ๑๒,๐๐๐.-บาท ๑๒,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 7/2/2561
102 ถ้วยกระดาษขนาด ๔ ออนซ์ ๒๑,๓๑๔.- ๒๑,๓๑๔.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๔๑๗๓/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ ลัง ราคาท่ีเสนอ  ๒๑,๓๑๔.๔๐บาท ๒๑,๓๑๔.๔๐ บาท ของผู้ใช้ 15/2/2561
103 กล่องพลาสติกฝาปิดล็อค ๑,๕๔๐.- ๑,๕๔๐.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๒๒๓/๒๕๖๑

จ านวน  ๖ ใบ  ราคาท่ีเสนอ ๑,๕๔๐.๘๐บาท ๑,๕๔๐.๘๐บาท ของผู้ใช้ 19/2/2561
104 ถุงอาหารเหลว/อาหารเสริม ๒๑,๐๐๐.- ๒๑,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน เจ. เอส ซัพพลาย ร้าน เจ. เอส ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๑๕๕/๒๕๖๑

จ านวน ๓๐,๐๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ  ๒๑,๐๐๐.-บาท ๒๑,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 15/2/2561
105 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด๓๖x๓๖" ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิลตามความต้องการ ๐๔๒๗๒/๒๕๖๑

จ านวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.-บาท ของผู้ใช้ 20/2/2561
106 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒,๘๑๘.- ๑๒,๘๑๘.- เฉพาะเจาะฯ บ.ยูแอนด์ โฮลด้ิง(ไทยแลนด์) บ.ยูแอนด์ โฮลด้ิง(ทยแลนด์)ตามความต้องการ ๐๔๓๓๔/๒๕๖๑

จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๘๑๘.๖๐บาท ๑๒,๘๑๘.๖๐บาท ของผู้ใช้ 21/2/2561
107 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๒,๓๙๐.- ๘๒,๓๙๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิลตามความต้องการ ๐๔๕๙๗/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๘๒,๓๙๐.-บาท ๘๒,๓๙๐.-บาท ของผู้ใช้ 28/2/2561
108 ถ้วยกระดาษขนาด ๔ ออนซ์ ๒๑,๓๑๔.- ๒๑,๓๑๔.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๔๗๒๖/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ ลัง ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๓๑๔.๔๐บาท ๒๑,๓๑๔.๔๐บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561
109 ถ้วยพลาสติกใส ๑๘,๐๘๓.- ๑๘,๐๘๓.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๔๑๕/๒๕๖๑

จ านวน ๑๓ กล่อง  ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๐๘๓.-บาท ๑๘,๐๘๓.-บาท ของผู้ใช้ 23/2/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

110 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้เหยียบ ๓,๘๕๒.- ๓,๘๕๒.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๗๒๒/๒๕๖๑
จ านวน ๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๓,๘๕๒.--บาท ๓,๘๕๒.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

111 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๔,๗๙๖.- ๓๔,๗๙๐.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๔๗๖๒/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๓๔,๗๙๖.๔๐ บาท ๓๔,๗๙๖.๔๐บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

112 ชุด ADMISSION KIT ๙๘,๔๔๐.- ๙๘,๔๔๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๓๘๒๙/๒๕๖๑
จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๙๘,๔๔๐.๐๐ บาท ๙๘,๔๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2561

113 ถ้วยน  าด่ืมกระดาษปลายแหลม ๑๐,๙๗๘.- ๑๐,๙๗๘.- เฉพาะเจาะฯ บ. เอ็น พี. เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี. เค มาสเตอร์แพลนตามความต้องการ ๐๔๗๓๕/๒๕๖๑
จ านวน ๕๔,๐๐๐ใบ  ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๗๘.๒๐ บาท ๑๐,๙๗๘.๒๐บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

114 ป่ินโต ๔ ชั น ๑๔ ซม. ๗๓๗.- ๗๓๗.- เฉพาะเจาะฯ หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๔๘๐๒/๒๕๖๑
จ านวน ๑ เถา ราคาท่ีเสนอ ๗๓๗.๒๓ -บาท ๗๓๗.๒๓ บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

115 ผ้าขนหนูเย็น ๓,๘๕๒.- ๓,๘๕๒.- เฉพาะเจาะฯ บ.โคะโคโระ ซาโตะ จ ากัด บ. โคะโคโระ ซาโตะ จ ากัดตามความต้องการ ๐๔๓๕๓/๒๕๖๑
จ านวน ๖ หีบ  ราคาท่ีเสนอ๓,๘๕๒.-บาท ๓,๘๕๒.-บาท ของผู้ใช้ 21/2/2561

116 วัสดุงานบ้านงานครัว ๗,๐๔๐.- ๗,๐๔๐.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๔๓๘/๒๕๖๑
จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๗,๐๔๐.๖๐บาท ๗,๐๔๐.๖๐ บาท ของผู้ใช้ 23/2/2561

117 สวิงตักขยะ ขนาด ๑๐ " ๕๕๖.- ๕๕๖.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๕๑๕/๒๕๖๑
จ านวน ๒ อัน  ราคาท่ีเสนอ ๕๕๖.๔๐บาท ๕๕๖.๔๐บาท ของผู้ใช้ 27/2/2561

118 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘,๐๘๙.- ๘,๐๘๙.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๘๑๐/๒๕๖๑
จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘,๐๘๙.๒๐บาท ๘,๐๘๙.๒๐บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

119 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕,๘๒๐.- ๕,๘๒๐.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๗๐๓/๒๕๖๑



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๒ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๕,๘๒๐.๘๐บาท ๕,๘๒๐.๘๐บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561
120 ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเชิ อสีแดง ๕๔,๕๗๐.- ๕๔,๕๗๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิลตามความต้องการ ๐๔๗๕๖/๒๕๖๑

๓๖x๓๖นิ ว จ านวน๑,๐๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๕๔,๕๗๐.-บาท ๕๔,๕๗๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561
121 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า๑๕x๒๔" ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิลตามความต้องการ ๐๔๗๒๐/๒๕๖๑

จ านวน ๑,๕๐๐ กก.  ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561
122 ถ้วยกระดาษขนาด ๔ ออนซ์ ๑๐,๖๕๗.- 10,657.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๔๗๕๔/๒๕๖๑

จ านวน ๖ ลัง ราคาท่ีเสนอ 10,657.-บาท 10,657.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561
123 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,064.- 13,0640.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๙๘๕/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ  ราคาท่ีเสนอ  13,064.70บาท 13,064.70บาท ของผู้ใช้ 15/3/1961
124 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๓,๓๓๕.- ๓๓,๓๓๕.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๘๕๙/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๓,๓๓๕.๘๕บาท ๓๓,๓๓๕.๘๕บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561
125 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓,๘๖๒.- ๓,๘๖๒.- เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๙๒๕/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๓,๘๖๒.-บาท ๓,๘๖๒.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
126 เกลือเม็ดอย่างดี ๑,๖๐๕.- ๑,๖๐๕.- เฉพาะเจาะฯ ร้านเจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๔๘๐๔/๒๕๖๑

จ านวน ๑๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๑,๖๐๕.-บาท ๑,๖๐๕.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561
127 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๕,๓๘๘.- ๘๕,๓๘๘.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๔๗๕๗/๒๕๖๑

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘๕,๓๘๘.๘๐บาท ๘๕,๓๘๘.๘๐บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561
128 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๖,๘๓๕.- ๙๖,๘๓๕.- เฉพาะเจาะฯ บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯตามความต้องการ ๐๓๘๒๕/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๖,๘๓๕.-บาท ๙๖,๘๓๕.-บาท ของผู้ใช้ 6/2/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

129 ถ้วยกระดาษขนาด ๔ ออนซ์ ๓๓,๗๔๗.- ๓๓,๗๔๗.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๔๙๕๔/๒๕๖๑
จ านวน ๑๙ ลัง  ราคาท่ีเสนอ ๓๓,๗๔๗.๘๐บาท ๓๓,๗๔๗.๘๐บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

130 เกลือป่น(เกลือล้างเคร่ืองกรองฯ ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๗๖๔/๒๕๖๑
จ านวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐.-บาท ๒,๑๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

131 ถ้วยพลาสติกใส ขนาด ๓ออนซ์ ๑๘,๐๘๓.- ๑๘,๐๘๓.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๙๑๗/๒๕๖๑
จ านวน ๑๓ กล่อง  ราคาท่ีเสนอ๑๘,๐๘๓.-บาท ๑๘,๐๘๓.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

132 ป่ินโตขนาด ๑๖ ซม.๕ แถว 984 984 เฉพาะเจาะฯ หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๔๘๕๘/๒๕๖๑
จ านวน ๑ เถา ราคาท่ีเสนอ ๙๘๔.๔๐บาท ๙๘๔.๔๐บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

133 ท่ีนอนฟองน  าอัดแน่นพิเศษ ๒,๕๖๘.- ๒,๕๖๘.- เฉพาะเจาะฯ บ.ท่ีนอนพญาไท(๑๔๐๗)จ ากัด บ.ท่ีนอนพญาไท(1407)จ ากัดตามความต้องการ ๐๔๘๒๐/๒๕๖๑
จ านวน ๑ หลัง  ราคาท่ีเสนอ ๒,๕๖๘.-บาท ๒,๕๖๘.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

134 โฟมอัด หนา ๕ มม. ๒,๒๔๗.- ๒,๒๔๗.- เฉพาะเจาะฯ หจก. อุดมสาส์น หจก. อุดมสาส์น ตามความต้องการ ๐๔๙๘๘/๒๕๖๑
จ านวน ๕๐ แผ่น ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๔๗-บาท ๒,๒๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561

135 วัสดุงานบ้านงานครัว ๗๔,๙๐๐.- ๗๔,๙๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ ๐๓๕๐๖/๒๕๖๑
จ านวน ๓ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๗๔,๙๐๐.-บาท ๗๔,๙๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 26/1/2561

136 น  าท าความสะอาดพื นFLoor ฯ ๑๒,๘๔๐.- ๑๒,๘๔๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลน บ.เอ็น พี. เค มาสเตอร์แพลนตามความต้องการ ๐๕๒๐๔/๒๕๖๑
จ านวน ๑๐๐ กล. ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๘๔๐.-บาท ๑๒,๘๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561

137 ถังขยะพลาสติก ฝาสวิง ๑,๑๕๕.- ๑,๑๕๕.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๕๑๑๘/๒๕๖๑
จ านวน ๒ ใบ  ราคาท่ีเสนอ ๑,๑๕๕.60บาท ๑,๑๕๕.๖๐บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

138 ถังขยะพลาสติก แบบล้อเล่ือน ๑๙,๙๐๒.- ๑๙,๙๐๒.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๔๙๙๒/๒๕๖๑



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๙๐๒.-บาท ๑๙,๙๐๒.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561
139 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๔,๗๔๔.- ๑๔,๗๔๔.- เฉพาะเจาะฯ บ.พี.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) บ.พี.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย)ตามความต้องการ ๐๔๘๕๗/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๗๔๔.๖๐บาท ๑๔,๗๔๔.๖๐บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561
140 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๗,๖๖๔- ๓๗,๖๖๔.- เฉพาะเจาะฯ บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิลตามความต้องการ ๐๔๗๑๙/๒๕๖๑

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๗,๖๖๔.- ๓๗,๖๖๔.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561
141 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐,๓๒๖.- ๑๐,๓๒๖.- เฉพาะเจาะฯ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๔๗๑๘/๒๕๖๑

จ านวน ๔ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๓๒๖.๗๒บาท ๑๐,๓๒๖.๗๒บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561
142 เสื อพลาสติกกันเป้ือน ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004ตามความต้องการ ๐๓๘๘๔/๒๕๖๑

จ านวน ๒๐,๐๐๐ตัว ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๐๐๐.-บาท ๘๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/2/2561
143 ผ้าอนามัยแซนนิต้าแบบห่วง ๓๔,๕๖๐.- ๓๔,๕๖๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนลฯ บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ันแนลฯตามความต้องการ ๐๕๑๖๖/๒๕๖๑

จ านวน ๓๐ หีบ  ราคาท่ีเสนอ ๓๔,๕๖๐.-บาท ๓๔,๕๖๐.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561
144 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐,๑๐๐.- ๓๐,๑๐๐.- เฉพาะเจาะฯ บ.กอบทองโพลีแพค 2004 บ.กอบทองโพลีแพค 2004ตามความต้องการ ๐๔๔๙๔/๒๕๖๑

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๐,๑๐๐.-บาท ๓๐,๑๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 27/2/2561
145 วสัดเุคร่ืองแตง่กาย 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ราคาเหมาะสม 04654/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  93,625.-บาท 93,625.-บาท 2/3/2561

146 วสัดเุคร่ืองแตง่กาย 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ราคาเหมาะสม 04653/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  60,990.-บาท 60,990.-บาท 2/3/2561

147 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 24,083.56 24,083.56 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วชิิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04664/2561

จ านวน 14 รายการ ราคาที่เสนอ  24,083.56.-บาท 24,083.56.-บาท ของผู้ ใช้ 2/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

148 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 18,334.45 18,334.45 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วชิิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04650/2561

จ านวน 12 รายการ ราคาที่เสนอ  18,334.45.-บาท 18,334.45.-บาท ของผู้ ใช้ 2/3/2561

149 วสัดเุคร่ืองแตง่กาย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ราคาเหมาะสม 04697/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 99,510.-บาท 99,510.-บาท 5/3/2561

150 วสัดเุคร่ืองแตง่กาย 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ราคาเหมาะสม 04691/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท 5/3/2561

151 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 13,781.60 13,781.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วชิิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04693/2561

จ านวน 15 รายการ ราคาที่เสนอ  13,781.60.-บาท 13,781.60.-บาท ของผู้ ใช้ 5/3/2561

152 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 34,486.10 34,486.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วชิิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04696/2561

จ านวน 18 รายการ ราคาที่เสนอ  34,486.10 บาท 34,486.10 บาท ของผู้ ใช้ 5/3/2561

153 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 25,868.32 25,868.32 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วชิิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04694/2561

จ านวน 19 รายการ ราคาที่เสนอ  25,868.32 บาท 25,868.32 บาท ของผู้ ใช้ 5/3/2561

154 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 32,409.23 32,409.23 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วชิิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04692/2561

จ านวน 16 รายการ ราคาที่เสนอ  32,409.23 บาท 32,409.23 บาท ของผู้ ใช้ 5/3/2561

155 วสัดแุบบพิมพ์ 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชยั สธุนนกลุ นายพิชยั สธุนนกลุ ตามความต้องการ 04728/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  85,500.-บาท  85,500.-บาท ของผู้ ใช้ 7/3/2561

156 วสัดแุบบพิมพ์ 48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 04732/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ  48,500.-บาท 48,500.-บาท 7/3/2561

157 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 18,565.57 18,565.57 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นสว่นจ ากัด วชิิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04783/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 14 รายการ ราคาที่เสนอ  18,565.57.-บาท 18,565.57.-บาท ของผู้ ใช้ 8/3/2561

158 วสัดกุ่อสร้าง ประปา 20,864.00 20,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพนูการค้า ร้าน เพ่ิมพนูการค้า ตามความต้องการ 04786/2561

จ านวน 15 รายการ ราคาที่เสนอ  20,864.-บาท 20,864.-บาท ของผู้ ใช้ 8/3/2561

159 วสัดแุบบพิมพ์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อคัรพล ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อคัรพล ตามความต้องการ 05303/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ ใช้ 28/3/2561

160 วสัดแุบบพิมพ์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เอส.ซพัพลาย ร้าน เจ.เอส.ซพัพลาย ราคาเหมาะสม 05304/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาที่เสนอ  27,000.-บาท 27,000.-บาท 28/3/2561

161 วสัดแุบบพิมพ์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นนัทวนั สกรีน ร้าน นนัทวนั สกรีน ราคาเหมาะสม 05305/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  34,000.-บาท 34,000.-บาท 28/3/2561

162 วสัดเุคร่ืองแตง่กาย 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ว.ชตุิวฒัน์ ราคาเหมาะสม 05392/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  92,448.-บาท  92,448.-บาท 30/3/2561

163 วสัดแุบบพิมพ์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นนัทวนั สกรีน ร้าน นนัทวนั สกรีน ราคาเหมาะสม 05360/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  21,000.-บาท 21,000.-บาท 30/3/2561

164 วสัดแุบบพิมพ์ 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ภาสิน ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ภาสิน ตามความต้องการ 05006/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาที่เสนอ  61,000.-บาท  61,000.-บาท ของผู้ ใช้ 15/3/2561

165 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,440.00    95,440.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอเนียว เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 04695/2561
จ านวน  4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95.440- บำท  95.440- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2561

166 Reefill Paper Pack (-4011-07-2) 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04715/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  400 Pack รำคำท่ีเสนอ 54,000.-บำท 54.000- บำท ของผู้ใช้ 19/2/2561
167 วัสดุของใช้การแพทย์ 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04825/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท  30,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/2/2561

168 กล่องพลาสติกเบอร์ 1 7,276.00      7,276.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 04920/2561
จ านวน 4000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 7,276.- บำท  7,276.- บำท ของผู้ใช้ 06032/2561

169 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,235.00      8,235.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นสวนจ ากัด ไอ เค 

เอส เทรดด้ิง
ห้างหุ้นสวนจ ากัด ไอ 

เค เอส เทรดด้ิง ตามความต้องการ 04922/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,235.-บาท  8,235.-บาท ของผู้ใช้ 27/12/2560

170 MASK Ambu NCC 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท พนาสัวสดิหเวชกิจ 

จ ากัด
บริษัท พนาสัวสดิห

เวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04924/2561
จ านวน 20 อัน รำคำท่ีเสนอ 6,000.-บำท  6,000.-บำท ของผู้ใช้ 5/1/2561

171 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,025.00      8,025.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 09426/2561
จ านวน   2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,025.- บำท  8,025.- บำท ของผู้ใช้ 5/3/2561

172 Opsile code 56cm.x84 cm 4994 70,577.20    70,577.20    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์มเคล
เลอร์โลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์มเคล
เลอร์โลจิสติกส์ ตามความต้องการ 04929/2561

จ านวน   20 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 70,577.20- บำท  70,577.20- บำท ของผู้ใช้ 5/3/2561
173 WES-0209 Vixone Nwbulizer w/Mouth 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย ตามความต้องการ 04930/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 100   ชุด รำคำท่ีเสนอ 54,000- บำท  54,000- บำท ของผู้ใช้ 5/3/2561
174 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 75,000.00    75,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04931/2561

จ านวน  3  รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,000- บำท  66,600- บำท ของผู้ใช้ 6/3/2561

175 ชุดอุปกรณ์เปลียนแปลงแรงดัน 70,000.00    70,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัทเอ็ดวารด์ไลฟ์ไซเอ็ฯซ์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด

บริษัทเอ็ดวารด์ไลฟ์ไซ
เอ็นซ์ (ประเทศไทย)

จ ากัด ตามความต้องการ

04996/2561

จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 70,000.- บำท  70,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561

176 ไกดเอ็นโด 5.6 มม 50300 9,600.00      9,600.00      เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค 
พัลสซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอเค พัลสซัพพลาย ตามความต้องการ 04997/2561

จ านวน 20 อัน บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด รำคำท่ีเสนอ 9,600.- บำท  9,600.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561
177 Edwards  Introflex Introdcer 8.5 Fr 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ บริษัท เอดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ ตามความต้องการ 04998/2561

จ านวน 20 ชุด ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท  90,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561
178 วัสดุของใช้การแพทย์ 49,500.00    49,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04995/2561

จ านวน 4 รายการ  รำคำท่ีเสนอ 49,500.-บำท   99,500.-บำท ของผู้ใช้ 0903/2561
179 Edwards  Introflex Introdcer 7.5 Fr 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ บริษัท เอดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ ตามความต้องการ 04998/2561

 จ านวน  84 กล่อง รำคำท่ีเสนอ90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561
180 วัสดุของใช้การแพทย์ 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคัล  จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคัล  จ ากัด ตามความต้องการ 05047/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,0000.- บำท  3,0000.- บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

181 Intrasite Get 25 G 96,300.00    96,300.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์มเคล
เลอร์โลจิสติกส์

บริษัท ดีทแฮล์มเคล
เลอร์โลจิสติกส์ ตามความต้องการ 05077/2561

จ านวน 400  ชุด รำคำท่ีเสนอ96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561

182 พาราฟิลม์ ?4"x125 ฟุต 41,944.00    41,944.00    เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอม

มอนกรุ๊พ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ 05080/2561
จ านวน  40  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 41,944.-บำท  41,944.-บำท ของผู้ใช้ 1303/2561

183 ส าลีแอกอฮอล์ (Clearest 01-1) 100,000.00  100,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เบลเอล อินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท เบลเอล อินเตอร์เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05084/2561
จ านวน 600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561

184 วัสดุของใช้การแพทย์ 180,915.60  180,915.60  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ180,915.60.- บำท รำคำท่ีเสนอ180,915.60.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

185 Aqupak Sterile water 340 ml 96,800.00    96,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05197/2561
จ านวน 240  ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,800.- บำท  96,800.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

186 กระป๋องปรับเปอร์เซ็นต์ได้ (Nebulizer) 79,000.00    79,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุนส่วนสามัญ จินดาโอสถ ห้างหุนส่วนสามัญ จินดาโอสถ ตามความต้องการ 05198/2561
จ านวน 20 ใบ รำคำท่ีเสนอ 79,000.- บำท  79,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

187 ชุดเอคเท็นช่ัน เบอร์ 18" 31,600.00    31,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด บริษัท  ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด ตามความต้องการ 05199/2561
จ านวน  5000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 31,600.- บำท  31,600.- บำท ของผู้ใช้ 16/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

188 สายอ๊อกซิเยนแคนนูล่า 82,500.00    82,500.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจ บี เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท เจ บี เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05200/2561
จ านวน 5500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

189 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00  100,000.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบธเอล อินเตอร์เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท เบธเอล 

อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05201/2561
จ านวน 2  รายการ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 1903/2561

190 Cellprep Plus 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05195/2561
จ านวน  600   ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.-บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

191 วัสดุของใช้การแพทย์ 68,480.00    68,480.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05207/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 68,480.- บำท  68,480.- บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561

192 วัสดุของใช้การแพทย์ 76,430.10    76,430.10    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์

โลจิสติกส์
บริษัท ดีทแฮล์มเคล

เลอร์โลจิสติกส์ ตามความต้องการ 05235/2561
จ านวน   2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,430.10-บำท  76,430.10-บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

193 ตลับพลาสติก 30 กรัม 25,680.00    25,680.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 05249/2561
จ านวน  15,000 ชุด    รำคำท่ีเสนอ 25,6800.- บำท  25,6800.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

194 แบลคซิลค์ เบอร์ 3/0 ชนิดหลา 31,800.00    31,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ตามความต้องการ 05246/2561
จ านวน 120 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 31,800.- บำท  31,800.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

195 Soft Angle Thoracic cath 16 12,412.00    12,412.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05251/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  400 อัน รำคำท่ีเสนอ 12,412.-บำท  12,412.-บำท ของผู้ใช้ 21/3/2561

196
หลอดแก้วขนาด 7 มม ความ
ยาว 10 ซม. 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ตามความต้องการ 05253/2561
จ านวน  500  ชุด รำคำท่ีเสนอ 8,000.- บำท  8,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

197 กระดาษพีเอช 1-11 ย้ีห้อ วอชแมน 5,029.00      5,029.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมมอนกรุ๊พ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ 05255/2561
จ านวน  20 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,029.- บำท  5,029.- บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561

198 เข็มเย็บแผลมานิ ME-24 32,100.00    32,100.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05316/2561
จ านวน 400  โหล รำคำท่ีเสนอ7 32,100.- บำท  32,100.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2561

199  85101108 Easifix Cohesive 8 cm 5,992.00      5,992.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05332/2561
จ านวน 100 เส้น รำคำท่ีเสนอ 5,992.00- บำท  5,992.00- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

200 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,040.00    77,040.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05311/2561
จ านวน 240  ชุด รำคำท่ีเสนอ 77,040 บำท  77,040 บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

201 Gauze Drain Vasaline 6" 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ตามความต้องการ 05328/2561
จ านวน  30 แพ็ค รำคำท่ีเสนอ  3,000.-บำท   3,000.-บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

202 สายยางเคนท์-ลาเท็กซ์ 203 18,900.00    18,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด บริษัท ออลเมด ตามความต้องการ 05329/2561
จ านวน  30  กล่อง รำคำท่ีเสนอ  18.900.-บำท   18.900.-บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

203 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,000.00    60,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05323/2561
จ านวน 2 ร่ายการ รำคำท่ีเสนอ 6,000.- บำท  6,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

204 วัสดุของใช้การแพทย์ 39,376.00    39,376.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05326/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำ 39,376.-บำท  39,376.-บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

205 Mucus Extractor No 8 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล 

จ ากัด จ ากัด
บริษัท ไพส์ซีส เมดิ
คอล จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 05350/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,000 บำท  8,000 บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

206 ชุดอุปกรณ์เปลียนแปลงแรงดัน 70,000.00    70,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ดวาร์ดไลฟ์ไซเอ็นซ์

 (ประเทศไทย)จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดไลฟ์ไซ
เอ็นซ์ (ประเทศไทย)

จ ากัด ตามความต้องการ 05348/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 70,000- บำท  70,000- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561

207 Cellprep Plus 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05438/2561
จ านวน 30 pack รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561

208 วัสดุของใช้การแพทย์ 739,000.00  73,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยก๊อส จ ากัด บริษัทไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05435/2561
จ านวน  3  กล่อง รำคำท่ีเสนอ 73,900.-บำท  73,900.-บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561

209 ซองใส่ของสเตอร์ไรน์แบบธรรมดา 4x200 5,940.00      5,940.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอเนียว เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 05443/2561
จ านวน 10 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 5,940.- บำท  5,940.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2561

210 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00    97,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 04713/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท  97,200.- บำท ของผู้ใช้ 7/2/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

211 ชุดเส้ือกาวปราศจาคเช้ือ 21,400.00    21,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ ตามความต้องการ 04714/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21,400.- บำท  21,400.- บำท ของผู้ใช้ 7/2/2561

212 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,100.00    28,100.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีเอ็น เอ็นเมดิคอล 

เซอรวิส จ ากัด
บริษัท พีเอ็น เอ็นเมดิ
คอล เซอรวิส จ ากัด ตามความต้องการ 04712/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 28.100- บำท  28.100- บำท ของผู้ใช้ 13/2/2561
213 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00    91,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 04711/2561

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,000.-บาท  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/2/2561

214 น้ ายาท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง

(1992) จ ากัด
บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 04710/2561

จ านวน 20 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 54,000.- บำท  54,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/2/2561
215 วัสดุของใช้การแพทย์ 13,800.00    13,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ที เอ็ม เมดีเคิลจ ากัด บริษัท อี ที เอ็ม เมดีเคิลจ ากัด ตามความต้องการ 04709/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,800.-บำท  13,800.-บำท ของผู้ใช้ 13/2/2561
216 แก้วพลาสติกยาน้ า 30 ml 6,420.00      6,420.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ร้านสมบรูณทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 04815/2561

จ านวน 100 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 6,420.- บำท  6,420.- บำท ของผู้ใช้ 15/2/2561
217 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,296.50      5,296.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท  ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04933/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,296.50.- บำท  5,296.50.- บำท ของผู้ใช้ 26/2/2561
218 Vacutainer Plus Cl Act Hemo 11,235.00    111,235.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04932/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 28,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 11,235-บำท  11,235-บำท ของผู้ใช้ 26/2/2561

219 Vacuette EDTA K2 Tube 6 ml 10,864.80    10,864.80    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเติอร์โปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท กรุงเทพอิน
เติอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04999/2561

จ านวน  48 RACK รำคำท่ีเสนอ 10,864.80- บำท  10,864.80- บำท ของผู้ใช้ 27/2/2561

220 Vacuette Serum Tube 6 ml 70,560.00    70,560.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเติอร์โปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท กรุงเทพอิน
เติอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05001/2561

จ านวน  360 RACK รำคำท่ีเสนอ  70,560.-บำท   70,560.-บำท ของผู้ใช้ 21/2/2561
221 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00    97,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 05054/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสน 97,200.- บำท  97,200.- บำท ของผู้ใช้ 7/2/2561
222 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05051/2561

จ านวน24,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ  96,000บำท   96,000บำท ของผู้ใช้ 7/2/2561

223 Biolgical Test (H202) 26,750.00    26,750.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท รักไทย เทคโนโลยี 

จ ากัด
บริษัท รักไทย 

เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 05053/2561
จ านวน  5   กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26,7850.-บำท  26,7850.-บำท ของผู้ใช้ 7/2/2561

224 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,900.00    99,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05052/2561
จ านวน  5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,900.- บำท  99,900.- บำท ของผู้ใช้ 13/2/2561

225 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05086/2561
จ านวน 24,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2561

226 ชุดเส้ือาวน์ปราศจากเช้ือ 12,840.00    12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ ตามความต้องการ 05101/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,840.- บำท  12,840.- บำท ของผู้ใช้ 8/3/2561
227 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,730.00    17,730.00    เฉพาะเจาะจง หสม จินดาโอสถ หสม จินดาโอสถ ตามความต้องการ 05110/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,730.- บำท  17,730.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2560

228 วัสดุของใช้การแพทย์ 22,035.05    22,035.05    เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง

(1992) จ ากัด
บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 03343/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,000 บำท  54,000 บำท ของผู้ใช้ 18/1/2561
229 ;วัสดุของใช้การแพทย์ 21,780.00    21,780.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอนทอท จ ากัด บริษัท ไบโอคอนทอท จ ากัด ตามความต้องการ 05099/2561

จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 21780.- บำท  21780.- บำท ของผู้ใช้ 8/3/2561

230 Jewellers Forcepes No 1 5,750.00      5,750.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟิวเจอร์เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ฟิวเจอร์เมดิ

คอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 05202/2561
จ านวน  5 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 5,750 บำท  5,750 บำท ของผู้ใช้ 23/1/2561

231 น้ ายาท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ 67,500.00    67,500.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง

(1992) จ ากัด
บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 05206/2561

จ านวน  24 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 67,500.- บำท  67,500.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
232 SMS Wrapping  Paper 60 gsmm 63,360.00    63,360.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05240/2561

จ านวน 24,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 63,3600.- บำท  63,3600.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

233 วัสดุของใช้การแพทย์ 30,258.00    30,258.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05239/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,258.- บำท  30,258.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561

234 วัสดุของใช้การแพทย์ 83,500.00    83,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05237/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 83,500- บำท  83,500- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561

235 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05234/2561
จ านวน  24,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/2/2561

236 ผ้าก๊อสพับ 3"X3" 8 ช้ันปลอดเช้ือ 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 05336/2561
จ านวน 24,000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท  96,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/2/2561

237 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,860.00    86,860.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05345/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 86,860.-บำท  86,860.-บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561

238 ซองท าปลอดเช้ือ Stericlin 10น้ิวx200M 86,000.00    86,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05346/2561
จ านวน  43 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 86,000- บำท  86,000- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561

239 Vacuette Serum Tube 6 ml 23,520.00    23,520.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเติอร์โปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท กรุงเทพอิน
เติอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 05440/2561

จ านวน 120 RACK รำคำท่ีเสนอ 23,520- บำท  23,520- บำท ของผู้ใช้ 27/2/2561
240 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80    98,803.80    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05441/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80.-- บำท  98,803.80.-- บำท ของผู้ใช้ 28/2/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

241 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00    97,200.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท  รักไทย เทคโนโลยี 

จ ากัด
บริษัท  รักไทย 
เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 05137/2561

จ านวน 2   รายการ รำคำท่ีเสนอ 97,200.-บำท  97,200.-บำท ของผู้ใช้ 14/3/2561
242 วัสดุของใช้การแพทย์ 40,119.00    40,119.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05436/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสอ 40,119.- บำท  40,119.- บำท ของผู้ใช้ 14/3/2561
243 วัสดุส านักงาน 12,840.00    12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 04675/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,840.- บำท  12,840.- บำท ของผู้ใช้ 5/3/2561
244 วัสดุส านักงาน 64,606.60    64,606.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04678/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,606.60 บำท 64,606.60 บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561

245 กระดาษแบงค์สี 80 แกรม A4 สีเขียว

62,060.00    62,060.00    

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณ

สารสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 04648/2561
จ านวน 500 รีม รำคำท่ีเสนอ 62,060.- บำท  62,060.- บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561

246 วัสดุส านักงาน 42,580.65    42,580.65    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04636/2561
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,580.65 บำท  42,580.65 บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561

247 วัสดุส านักงาน 
80,678.00    80,678.00    

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณ

สารสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 04649/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,687.- บำท  80,687.- บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

248 วัสดุส านักงาน 77,789.00    77,789.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04640/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,789.- บำท  77,789.- บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561

249 วัสดุส านักงาน 80,453.30    80,453.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04627/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,453.30 บำท 80,453.30 บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561

250 วัสดุส านักงาน 65,639.15    65,639.15    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04624/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,639.15 บำท 65,639.15 บำท ของผู้ใช้ 2/3/2561

251 วัสดุส านักงาน 77,318.20    77,318.20    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04679/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,318.20 บำท  77,318.20 บำท ของผู้ใช้ 5/3/2561

252 วัสดุส านักงาน 35,470.50    35,470.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04831/2561
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 35,470.50 บำท  35,470.50 บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561

253 วัสดุส านักงาน 
41,195.00    41,195.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรด

ด้ิง จ ากัด
บริษัท ประสงค์ พีวีซี 

เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ
04733/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,195.- บำท  41,195.- บำท ของผู้ใช้ 7/3/2561
254 วัสดุส านักงาน 24,278.30    24,278.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04729/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,278.30 บำท  24,278.30 บำท ของผู้ใช้ 7/3/2561
255 ป้ายช่ือติดหน้าอก ชนิดอ่อน 12,037.50    12,037.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 04739/2561

จ านวน 3,000 อัน รำคำท่ีเสนอ 12,037.50 บำท  12,037.50 บำท ของผู้ใช้ 7/3/2561
256 วัสดุส านักงาน 42,584.93    42,584.93    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04759/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,584.93 บำท  42,584.93 บำท ของผู้ใช้ 8/3/2561
257 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00    97,370.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04758/2561

จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.- บำท ของผู้ใช้ 8/3/2561
258 วัสดุส านักงาน 30,687.60    30,687.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 04886/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,687.60 บำท  30,687.60 บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561
259 DRUM BROTHER รุ่น DR-2255 4,654.50      4,654.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดลต้า คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท เดลต้า คอมพิวเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05042/2561

จ านวน 3 ชุด รำคำท่ีเสนอ 4,654.50 บำท  4,654.50 บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
260 วัสดุส านักงาน 16,718.75    16,718.75    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05057/2561

จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 16,718.75 บำท  16,718.75 บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
261 TONER HP รุ่น Q2612A 97,883.60    97,883.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05105/2561

จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,883.60 บำท  97,883.60 บำท ของผู้ใช้ 21/3/2561

262 วัสดุส านักงาน 
84,958.00    84,958.00    

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณ

สารสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บรรณสารสเตช่ันเนอร่ี ตามความต้องการ 05108/2561
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,958.- บำท 85,958.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561

263 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4
96,300.00    96,300.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ไทย จ ากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์

กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 05103/2561
จ านวน 1,200 รีม รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

264 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4
96,300.00    96,300.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ไทย จ ากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์

กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 05221/2561
จ านวน 1,200 รีม รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

265 TONER HP รุ่น CE505A 97,370.00    97,370.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05104/2561
จ านวน 35 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,370.- บำท  97,370.- บำท ของผู้ใช้ 20/3/2561

266 วัสดุส านักงาน 80,453.30    80,453.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05193/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 80,453.30 บำท  80,453.30 บำท ของผู้ใช้ 22/3/2561

267 วัสดุส านักงาน 38,434.40    38,434.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05223/2561
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,434.40 บำท  38,434.40 บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

268 วัสดุส านักงาน 68,319.50    68,319.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05167/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 68,319.50 บำท  68,319.50 บำท ของผู้ใช้ 21/3/2561

269 วัสดุส านักงาน 30,687.60    30,687.60    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05192/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 30,687.60 บำท 30,687.60 บำท ของผู้ใช้ 22/3/2561

270 วัสดุส านักงาน 4,429.80      4,429.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 05358/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,429.80 บำท  4,429.80 บำท ของผู้ใช้ 29/3/2561

271 วัสดุส านักงาน 43,003.30    43,003.30    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 05362/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 43,003.30 บำท 43,003.30 บำท ของผู้ใช้ 30/3/2561

272 วัสดุส านักงาน 55,244.10    55,244.10    เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05355/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 55,244.10 บำท  55,244.10 บำท ของผู้ใช้ 29/3/2561
273 แฟ้มหนีบสีด า ตราช้าง 6,034.80      6,034.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05364/2561

จ านวน 120 แฟ้ม รำคำท่ีเสนอ 6,034.80 บำท  6,034.80 บำท ของผู้ใช้ 30/3/2561

274
สต๊ิกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 
8.25 x 6" A20

99,510.00    99,510.00    
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 05354/2561

จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 29/3/2561
275 วัสดุส านักงาน 41,088.00    41,088.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เดลต้า คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท เดลต้า คอมพิวเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05041/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 41,088.- บำท  41,088.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
276 TONER BROTHER รุ่น TN-2280 24,075.00    24,075.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เดลต้า คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท เดลต้า คอมพิวเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05038/2561

จ านวน 15 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 24,075.- บำท  24,075.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
277 วัสดุส านักงาน 5,959.90      5,959.90      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04882/2561

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 5,959.90 บำท  5,959.90 บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561
278 ฉากก้ันหนังสือ 6 x 9 น้ิว ออร์ก้า 770.40         770.40         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04987/2561

จ านวน 16 อัน รำคำท่ีเสนอ 770.40 บำท  770.40 บำท ของผู้ใช้ 15/3/2561

279
เคร่ืองคิดเลข 12 ย่ีห้อ 
CASIO รุ่น DJ-220D

14,552.00    14,552.00    
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04832/2561

จ านวน 20 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 14,552.- บำท  14,552.- บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561
280 วัสดุส านักงาน 93,176.67    93,176.67    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 04828/2561

จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 93,176.67 บำท  93,176.67 บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

281
ถุงซิป PE ใส ขนาด 23x35 
ซม. (ความยาวรวมหัวซิป)

80,250.00    80,250.00    

เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคแอนด์เซฟ จ ากัด
บริษัท แพคแอนด์เซฟ

 จ ากัด ตามความต้องการ 04950/2561
จ านวน 30,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท  80,250.- บำท ของผู้ใช้ 13/3/2561

282 กล่องใส่เอกสาร 4 ช่อง
1,070.00      1,070.00      

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04989/2561
จ านวน 4 ใบ รำคำท่ีเสนอ 1,070.- บำท  1,070.- บำท ของผู้ใช้ 15/3/2018

283 วัสดุส านักงาน 
59,920.00    59,920.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต
 แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 05196/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 59,920.- บำท รำคำท่ีเสนอ 59,920.- บำท ของผู้ใช้ 22/3/2561

284 วัสดุส านักงาน 
46,224.00    46,224.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต
 แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์

พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 05232/2561
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 46,224.- บำท  46,224.- บำท ของผู้ใช้ 23/3/2561

285 วัสดุส านักงาน 20,651.00    20,651.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 05282/2561
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,651.- บำท  20,651.- บำท ของผู้ใช้ 28/3/2018

286 อาหารแห้ง 24,941.70    24,941.70    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04740/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท  24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 7/3/2561
287 อาหารแห้ง 98,193.90    98,193.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04841/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 9/3/2561
288 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40    98,782.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 04879/2561

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 12/3/2561
289 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40    98,782.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05043/2561

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
290 อาหารแห้ง 8,970.00      8,970.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 05173/2561

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,970.- บำท 8,970.- บำท ของผู้ใช้ 21/3/2561

291 ENFA 1 SMART+PWD 550G
35,310.00    35,310.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05260/2561

จ านวน 150 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 35,310.- บำท  35,310.- บำท ของผู้ใช้ 26/3/2561
292 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก. 98,782.40    98,782.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05269/2561

จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 28/3/2561
293 อาหารแห้ง 24,941.70    24,941.70    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05259/2561

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท 24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 26/3/2561

294 อาหารแห้ง 84,221.00    84,221.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 05404/2561
จ านวน 16 รายการ รำคำท่ีเสนอ 84,221.- บำท  84,221.- บำท ของผู้ใช้ 30/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

295 วัสดุการเกษตร 42,297.10    42,297.10    เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 04683/2561
จ านวน 21 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,297.10 บำท  42,297.10 บำท ของผู้ใช้ 5/3/2561

296

นมสดบรรจุกล่องยูเอชที 
ชนิดพร่องมันเนยบรรจุ 225
 ซีซี

148,800.00  148,800.00  

เฉพาะเจาะจง
บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง

 จ ากัด
บริษัท นพรัตน์เร
สเตอร์รอง จ ากัด ตามความต้องการ 05395/2561

จ านวน 400 ลัง รำคำท่ีเสนอ 148,800.- บำท  148,800.- บำท ของผู้ใช้ 30/3/2561

297
นมเนปโปร (Nepro) ชนิดน้ า
 บรรจุกล่องขนาด 237 ซีซี

52,416.00    52,416.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท นพรัตน์เรสเตอร์รอง

 จ ากัด
บริษัท นพรัตน์เร
สเตอร์รอง จ ากัด ตามความต้องการ 05050/2561

จ านวน 504 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 52,416.- บำท  52,416.- บำท ของผู้ใช้ 19/3/2561
298 High Performance Gown: 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 04674/2561

จ านวน 1250 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561
299 Universal set Reinforced I 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 04673/2561

จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 05/032561
300 Caesarean section set 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 04670/2561

จ านวน 111 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561
301 BALLOON CATHETERS 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย
 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล 
ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ตามความต้องการ 04672/2561

จ านวน 49 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561
302 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,822.95 93,822.95 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04669/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,822.95บาท 93,822.95บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561
303 วัสดุของใช้การแพทย์ 85,268.30 85,268.30 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04668/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  85,268.30บาท 85,268.30บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561

304 High Performance Gown : 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 04702/2561
จ านวน 1111 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

305 Universal set Reinforced I 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 04707/2561
จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

306 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย
 แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บ. ดีซี โปรเฟสชันแนล 
ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ตามความต้องการ 04703/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,000.-บาท 95,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561
307 SURGICAL GOWN 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัดตามความต้องการ 05081/2561

จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
308 7966TH02 CESAREAN 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05078/2561

จ านวน 77 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
309 9088 ADHESIVE DRAPE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05076/2561

จ านวน 15 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
310 Bioglue 5 ml Prefilled 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05085/2561

จ านวน 5 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  87,500.-บาท 87,500.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
311 Universal set Reinforced I 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด บ. ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 05083/2561

จ านวน 117 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
312 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,151.50 87,151.50 เฉพาะเจาะจง บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05097/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,151.50บาท 87,151.50บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
313 VICRYL RAP UND 90CM 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05093/2561

จ านวน 60 โหล ราคาท่ีเสนอ  90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
314 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,243.80 90,243.80 เฉพาะเจาะจง บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05095/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  90,243.80บาท 90,243.80บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
315 9088 ADHESIVE DRAPE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05153/2561

จ านวน 15 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2561

316 7966TH02 CESAREAN 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05160/2561
จ านวน 77 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

317 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05157/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,905.-บาท 97,905.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

318 9088 ADHESIVE DRAPE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05338/2561
จ านวน 15 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

319 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05321/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

320 BASIC VACUUM PHACO 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05159/2561
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

321 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,279.90 87,279.90 เฉพาะเจาะจง บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดบ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05154/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,279.90บาท 87,279.90บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

322 SURGICAL GOWN 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัดตามความต้องการ 05169/2561
จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

323 SURGICAL GOWN 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัดตามความต้องการ 05170/2561
จ านวน 500 ชุด ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/23561

324 7966TH02 CESAREAN 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05267/2561
จ านวน 77 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ  98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

325 MarFlow Ureteral 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออมนิเมด จ ากัด บ. ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05268/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 38 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ  98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561
326 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05333/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561
327 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 05317/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

328 6650 IOBAN EZ (10 96,770.80 96,770.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05313/2561
จ านวน 28 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  96,770.80บาท 96,770.80บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

329 LINER CANNSTR SUCT 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 05312/2561
จ านวน 1000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

330 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05314/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท 99,938.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

331 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05322/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.- บาท 98,440.- บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

332 VMQXLVIT  MiniQuad XL 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาย เซอร์จิคอล จ ากัด บ. อาย เซอร์จิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 05319/2561
จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

333 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,480.00 97,480.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัดตามความต้องการ 05341/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,480.-บาท 97,480.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

334 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05360/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,287.50บาท 92,287.50บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

335 GUIDEWIRE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05382/2561
จ านวน 60 เส้น ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 31/3/2561

336 6650 IOBAN EZ (10 96,770.80 96,770.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05375/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 28 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  96,770.80บาท 96,770.80บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561
337 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05373/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561
338 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 05371/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท 99,510.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561
339 TISSEEL VHSD FROZEN 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 05369/2561

จ านวน 15 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

340 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บ. เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน)ตามความต้องการ 05367/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

341 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,300.00 98,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัดตามความต้องการ 05365/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,300.-บาท 98,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

342 9088 ADHESIVE DRAPE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05405/2561
จ านวน 15 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

343 9088 ADHESIVE DRAPE 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05425/2561
จ านวน 15 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/4/2561

344 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดตามความต้องการ 05427/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 2/4/2561

345 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,137.50 99,137.50 เฉพาะเจาะจง บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัดบ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัดตามความต้องการ 05445/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,137.50บาท 99,137.50บาท ของผู้ใช้ 2/4/2561

346 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 290,826.00 290,826.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04781/2561
จ านวน 18000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 290,826.-บาท 290,826.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

347 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 189,560.52 189,560.52 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04980/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 189,560.52 บาท 189,560.52 บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561
348 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 57,078.94 57,078.94 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05265/2561

จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 57,078.94 บาท 57,078.94 บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561
349 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 190,263.12 190,263.12 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05396/2561

จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 190,263.12 บาท 190,263.12 บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561
350 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 290,826.00 290,826.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 05394/2561

จ านวน 18000 ลิตร ราคาท่ีเสนอ 290,826.- บาท 290,826.- บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561
351 SYRINGE 3 CC. DISP. 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัดตามความต้องการ 04880/2561

จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้  12/03/2561

352
MERSILK 2/0 75CM 
25MM 0.5C (W32703) 17,719.00 17,719.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04881/2561
จ านวน 20 โหล ราคาท่ีเสนอ 17,719.-บาท 17,719.-บาท ของผู้ใช้  12/03/2561

353 MASK FT 3 G 3 ช้ัน 98,900.00 98,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล 

แอนด์ ซัพพลาย จก.

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิ
คัล แอนด์ ซัพพลาย 

จก. ตามความต้องการ 04887/2561
จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,900.-บาท 98,900.-บาท ของผู้ใช้  12/03/2561

354

กระบอกฉีดยาอินซูลีน 
100 ยู 1 มิล 27 1/2 น้ิว
 เข็มถอดได้ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัดตามความต้องการ  04883/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้  12/03/2561

355 SYRINGE 50 CC. DISP. 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  04962/2561
จ านวน 10,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

356
เฝือกส าเร็จรูปชนิดพลาสติก
 5X30 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร 
จ ากัด

บริษัท วีอาร์ รีแฮบ
โปร จ ากัด ตามความต้องการ  04963/2561

จ านวน 50 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

357 ส าลีรองเฝือก 4 น้ิว 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  04969/2561
จ านวน 200 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

358 ส าลีรองเฝือก 3 น้ิว 17,708.50 17,708.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  04968/2561
จ านวน 50 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 17,708.50 บาท 17,708.50 บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

359
ชุดให้สารละลายทางหลอด
เลือดด า รุ่น VS10 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  04965/2561

จ านวน 1,400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

360 SYRINGE 20 CC. DISP 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  04964/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 600 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

361
ถุงร้อนเย็นอเนกประสงค์ 
1570 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05033/2561

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 11,235.-บาท 11,235.-บาท ของผู้ใช้  16/03/2561

362 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05021/2561
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  16/03/2561

363 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05023/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้  16/03/2561

364
หน้ากาก ชนิดสายผูก 3 ช้ัน
 สีเขียว 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05025/2561

จ านวน 1,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 44,940.-บาท 44,940.-บาท ของผู้ใช้  16/03/2561

365 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05026/2561
จ านวน 890 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้  16/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

366

O.R. GOWN 
REINFORCED L 
STERILIZED 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จก. บริษัท ไทยก๊อส จก. ตามความต้องการ  05028/2561
จ านวน 500 ตัว ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้  16/03/2561

367
ชุดให้สารละลายทางหลอด
เลือดด า รุ่น ST00 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัดตามความต้องการ  05059/2561
จ านวน 300 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,470.-บาท 22,470.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

368

แผ่นตัววัดปริมาณความ
เข้มข้นของ ฮีโมโกลบินใน
เลือด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05178/2561

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท 38,520.-บาท ของผู้ใช้  21/03/2561

369 Broncho Cath Left 37 Fr 70,491.60 70,491.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05179/2561
จ านวน 30 ชุด ราคาท่ีเสนอ 70,491.60 บาท 70,491.60 บาท ของผู้ใช้  21/03/2561

370 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ  05180/2561
จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้  21/03/2561

371  วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05181/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้  21/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

372 'SYRINGE 10 CC. DISP. 99,214.40 99,214.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05186/2561
จ านวน 690 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 99,214.40 บาท 99,214.40 บาท ของผู้ใช้  22/03/2561

373 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,214.40 96,214.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05187/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 96,214.40 บาท 96,214.40 บาท ของผู้ใช้  22/03/2561

374 ส าลีรองเฝือก 4 น้ิว 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05188/2561
จ านวน 200 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้  22/03/2561

375 เข็ม SPINAL 22x 3-1/2" 43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05218/2561
จ านวน 1,200 อัน ราคาท่ีเสนอ 43,656.-บาท 43,656.-บาท ของผู้ใช้  23/03/2561

376 STOMACH NO. 18 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05220/2561
จ านวน 24 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 10,272.-บาท 10,272.-บาท ของผู้ใช้  23/03/2561

377

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

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล
 จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ  05280/2561

จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

378
1658R  TEGADERM 
CHG,10 cm. x 12 cm. 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05278/2561

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท 53,500.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

379 Medivac Liner 1500cc 38,800.00 38,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ากัด (มหาชน)
บริษัท เทคโนเมดิคัล

 จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ  05279/2561
จ านวน 400 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 38,800.-บาท 38,800.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

380
SUCTION NO. 14 สีเขียว
ตอง 82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ  05387/2561

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้  30/03/2561

381
LNR-65651-920C 
FLEX Liner 1.5 L 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล
 จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ  05384/2561

จ านวน 1,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้  30/03/2561

382
ถุงมือยางไนไตร [Nitrile] 
NO. M 59,385.00 59,385.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท เคพีดี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ  05381/2561

จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 59,385.-บาท 59,385.-บาท ของผู้ใช้  30/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

383
1657R TEGADERM 
CHG, 8.5 CM 11.5 CM 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05385/2561

จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 71,904.-บาท 71,904.-บาท ของผู้ใช้  30/03/2561

384 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05389/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 94,588.-บาท 94,588.-บาท ของผู้ใช้  30/03/2561

385 วัสดุของใช้การแพทย์ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05426/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้  2/04/2561

386 3582 Tegaderm 5 x 7 cm.93,988.80 93,988.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05422/2561
จ านวน 72 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 93,988.80 บาท 93,988.80 บาท ของผู้ใช้  2/04/2561

387 BLOOD LINE (MDT) 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัดตามความต้องการ  05421/2561
จ านวน 1,200 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้  2/04/2561

388
ผ้าพันยืดแบบมีกาว ขนาด 
2.5 cm X 5m 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05429/2561

จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,910.-บาท 13,910.-บาท ของผู้ใช้  2/04/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

389
2238 RED 
DOT.AD.SOFT CLOTH 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัดตามความต้องการ  05424/2561
จ านวน 60 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 26,322.-บาท 26,322.-บาท ของผู้ใช้  2/04/2561

390 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัดตามความต้องการ  04970/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

391 วัสดุของใช้การแพทย์ 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05035/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 385,200.-บาท 385,200.-บาท ของผู้ใช้  16/03/2561

392
41382 ATTEST RAPID 
5 STEAM TEST 379,653.12 379,653.12 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05136/2561

จ านวน 64 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 379,653.12 บาท 379,653.12 บาท ของผู้ใช้  20/03/2561

393 Q SYTE LUER ACCESS S ITE197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

 จ ากัด ตามความต้องการ  05177/2561
จ านวน 6,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 197,736.-บาท  197,736.-บาท ของผู้ใช้  21/03/2561

394

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

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  05176/2561

จ านวน 32 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 342,400.-บาท 342,400.-บาท ของผู้ใช้  21/03/2561
395 วัสดุของใช้การแพทย์ 279,000.00 279,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัดตามความต้องการ  05300/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 279,000.-บาท 279,000.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

396 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา

 จ ากัด ตามความต้องการ  05301/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

397 SYRINGE 50 cc DISP LOCK 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  04967/2561
จ านวน 36 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 15,408.-บาท 15,408.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

398
ชุดทดสอบสารเสพติดแอม
เฟตามีน 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์ จ ากัด

บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์
 จ ากัด ตามความต้องการ  04750/2561

จ านวน 25,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 200,000.-บาท 200,000.-บาท ของผู้ใช้  7/03/2561

399 แผ่นตรวจการต้ังครรภ์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง กรุ๊ป 

จ ากัด
บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง 

กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 04966/2561
จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้  14/03/2561

400
ชุดทดสอบสารเสพติดแอม
เฟตามีน 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์ จ ากัด

บริษัท เอ.ที.เมดิแคร์
 จ ากัด ตามความต้องการ  05212/2561

จ านวน 25,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 200,000.-บาท 200,000.-บาท ของผู้ใช้  22/03/2561

401 แผ่นตรวจการต้ังครรภ์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง กรุ๊ป 

จ ากัด
บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง 

กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ  05058/2561
จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

402 แผ่นตรวจการต้ังครรภ์ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง กรุ๊ป 

จ ากัด
บริษัท อีซ่ี เทรดด้ิง 

กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ  05377/2561
จ านวน 70 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 37,450.-บาท 37,450.-บาท ของผู้ใช้  30/03/2561

403
เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย
ระบบดิจิตอล 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  04888/2561

จ านวน 30 อัน ราคาท่ีเสนอ 19,260.-บาท 19,260.-บาท ของผู้ใช้  12/03/2561

404 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล 

จ ากัด
บริษัท ไพส์ซีส เมดิ

คอล จ ากัด ตามความต้องการ  05116/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้  20/03/2561

405 ครุภัณฑ์ส านักงาน ######### ######### เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีเอ็มวี อินเตอร์ 

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท ทีเอ็มวี 
อินเตอร์ เทรดด้ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 04973/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 132,000.-บาท 132,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2561

406 ครุภัณฑ์ส านักงาน ######### ######### เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัดตามความต้องการ 04978/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 337,050.-บาท 337,050.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

407 ครุภัณฑ์ส านักงาน ######### ######### เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04981/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 199,800.-บาท 199,800.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

408 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ######### ######### เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 04982/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 350,000.-บาท 350,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

409 ครุภัณฑ์การแพทย์ ######### ######### เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิเวอร์แซล อิน
ฟอร์เมช่ัน เทคโนโลยี 

จ ากัด

บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 04983/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 496,480.-บาท  496,480.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

410 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ######### ######### เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีลิท จ ากัด บริษัท ไทยอีลิท จ ากัดตามความต้องการ 05017/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 500,000.-บาท  500,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561

411 ครุภัณฑ์การแพทย์ ######### ######### เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัดตามความต้องการ 05124/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 145,000.-บาท  145,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561

412 ครุภัณฑ์ส านักงาน ######### ######### เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัดตามความต้องการ 05271/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 130,000.-บาท 130,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561

413 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด

บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 04467/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

414 ครุภัณฑ์ส านักงาน 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี 

โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท ไฮเทค 
เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 04570/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 34,240.-บาท 34,240.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

415 ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 04622/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 11,877.-บาท 11,877.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

416 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช

 ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04630/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 1,819.-บาท  1,819.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

417 ครุภัณฑ์การแพทย์ 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อัลฟ่าเมด คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด
บริษัท อัลฟ่าเมด 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 04642/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 47,500.-บาท 47,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

418 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช

 ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04644/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 1,926.-บาท 1,926.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

419 ครุภัณฑ์การแพทย์ 36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์

การแพทย์ จ ากัด

บริษัท อาทิตย์ 
ครุภัณฑ์การแพทย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04646/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 36,800.-บาท  36,800.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

420 ครุภัณฑ์ส านักงาน 34,561.00 34,561.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟ
แอนด์สตีล เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด

บริษัท ด ารงค์ชัย 
เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04651/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 34,561.-บาท 34,561.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

421 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,500.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามคูลเลอร์ 

อินดัสทร้ี จ ากัด
บริษัท สยามคูลเลอร์

 อินดัสทร้ี จ ากัด ตามความต้องการ 04652/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 9,500.-บาท 9,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

422 ครุภัณฑ์การแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 04656/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,500.-บาท 99,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

423 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิส

เต็มส์ จ ากัด
บริษัท เอสพีเค ซาวด์

 ซิสเต็มส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04662/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 93,518.-บาท  93,518.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

424 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช

 ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04665/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 9,309.-บาท  9,309.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

425 ครุภัณฑ์การแพทย์ 81,300.00 81,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ตามความต้องการ 04666/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 81,300.-บาท  81,300.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

426 ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04936/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 8,881.-บาท  8,881.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

427 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด ตามความต้องการ 04941/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,070.-บาท 2,070.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

428 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด ตามความต้องการ 04947/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,500.-บาท  7,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

429 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช

 ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤ

เดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 04979/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 1,926.-บาท  1,926.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

430 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 04994/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,173.-บาท 4,173.-บาท ของผู้ใช้ 14/3/2561

431 ครุภัณฑ์ส านักงาน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด ตามความต้องการ 05208/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 690.-บาท  690.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

432 ครุภัณฑ์ส านักงาน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด ตามความต้องการ 05162/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 690.-บาท  690.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

433 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด ตามความต้องการ 05165/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

434 ครุภัณฑ์ส านักงาน 10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากัด บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จ ากัดตามความต้องการ 05209/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 10,432.50.-บาท10,432.50.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

435 ครุภัณฑ์ส านักงาน 19,131.60 19,131.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอท 

เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท ครีเอท 
เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ตามความต้องการ 05211/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 19,131.60.-บาท19,131.60.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

436 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ศรีเจริญ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05219/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 4,066.-บาท 4,066.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

437 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคท
ริค แกรนด์พลาซ่า 

จ ากัด ตามความต้องการ 05257/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2561

438 ครุภัณฑ์ส านักงาน 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 05263/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 690.-บาท 690.-บาท ของผู้ใช้ 26/3/2561

439 ครุภัณฑ์ส านักงาน 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลายห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลายตามความต้องการ 05264/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 24,610.-บาท 24,610.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561

440 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 05266/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,390.-บาท 2,390.-บาท ของผู้ใช้ 26/3/2561

441 ครุภัณฑ์การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อัลฟ่าเมด คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
บริษัท อัลฟ่าเมด คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 05272/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561

442 ครุภัณฑ์ส านักงาน 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์

การแพทย์ จ ากัด
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์

การแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05275/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 65,000.-บาท 65,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561

443 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัดตามความต้องการ 05277/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 5,100.-บาท 5,100.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

444 ครุภัณฑ์การแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัดตามความต้องการ 05281/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561

445 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลายห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลายตามความต้องการ 05292/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผู้ใช้ 27/3/2561

446 ครุภัณฑ์ส านักงาน 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์

การแพทย์ จ ากัด
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์

การแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 05334/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 58,500.-บาท 58,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

447 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 69,500.00 69,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 05343/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 69,500.-บาท 69,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

448 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,600.94 11,600.94 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มาซูม่า (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท มาซูม่า 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05356/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 11,600.94.-บาท11,600.94.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

449 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,800.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 05349/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 5,800.-บาท 5,800.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

450 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,704.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์

เก็ตต้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 05351/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,704.-บาท 7,704.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

451 ครุภัณฑ์การแพทย์ 35,400.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบเดริช จ ากัด บริษัท ไบเดริช จ ากัด ตามความต้องการ 05352/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 35,400.-บาท 35,400.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561
452 ครุภัณฑ์ส านักงาน 19,500.00 20,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จ ากัด บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จ ากัดตามความต้องการ 05353/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 19,500.-บาท 19,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

453 ครุภัณฑ์การแพทย์ 99,082.00 99,082.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมดดิคอล แอพไพลแอนซ์ เซ็น

เตอร์ จ ากัด
บริษัท เมดดิคอล แอพไพลแอนซ์

 เซ็นเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 05357/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,082.-บาท 99,082.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

454 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัดตามความต้องการ 05359/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 18,400.-บาท 18,400.-บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

455 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,390.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 05361/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,390.- บาท 6,390.- บาท ของผู้ใช้ 28/3/2561

456 จ้างเหมาจัดท าเอกสารการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตามความต้องการ 04687/2561

อบรม จ านวน 50 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561
457 จ้างเหมาบริการ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายภัวัต ธนวิกรานต์กูล นายภัวัต ธนวิกรานต์กูล ตามความต้องการ 04658/2561

จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561

458 จ้างเหมาบริการ 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนันท์นภัสร์ วุฒิ

ชัยวรกุล
นางสาวนันท์นภัสร์ 

วุฒิชัยวรกุล ตามความต้องการ 04657/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท 13,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

459 จ้างเหมาบริการ 27,800 27,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัญญ์ศิริ ศรีสวยสกุล นางสาวปัญญ์ศิริ ศรีสวยสกุล ตามความต้องการ 04660/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 27,800.- บาท 27,800.- บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561

460 จ้างเหมาจัดท าเอกสารการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์ ร้าน เอส.พี.เอ็ม การพิมพ์ ตามความต้องการ 04689/2561
อบรม จ านวน 100 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561

461 จ้างเหมาพิมพ์ จัดท ารุปเล่ม 12,020 12,020 เฉพาะเจาะจง นางเพียร เลิศเวียง นางเพียร เลิศเวียง ตามความต้องการ 04738/2561
เอกสาร จ านวน 126 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 12,020.- บาท 12,020.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

462 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย ตามความต้องการ 04737/2561
 จ านวน 150 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท 7,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

463 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนาสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนาสุทธิกุล ตามความต้องการ 04736/2561
จ านวน 30 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท 3,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

464 จ้างเหมาจัดท าคู่มือแนวทางการ 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนาสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนาสุทธิกุล ตามความต้องการ 04823/2561
ดูแลผู้ป่วย 120 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท 24,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

465 จ้างเหมาบริการ 46,000 46,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา ทิพย์กองลาศ นางสาวอรสา ทิพย์กองลาศ ตามความต้องการ 04817/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 46,000.- บาท 46,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

466 จ้างเหมาบริการ 96,460 96,460 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม เผ่าแก้ว นายบุญธรรม เผ่าแก้ว ตามความต้องการ 04830/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 96,460.- บาท 96,460.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

467 จ้างเหมาบริการ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช วัฒนาสุทธิกุล นายจักรกริช วัฒนาสุทธิกุล ตามความต้องการ 04846/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท 50,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

468 จ้างเหมาบริการ 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร ธงศรี นางศิริพร ธงศรี ตามความต้องการ 04876/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท 25,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

469 จ้างเหมาบริการ 76,400 76,400 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล หรุ่นโพธ์ิ นายไพศาล หรุ่นโพธ์ิ ตามความต้องการ 467/2561
จ านวน 5 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 76,400.- บาท 76,400.- บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

470 จ้างเหมาบริการ 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรรณ ศรีใส นางศิริวรรณ ศรีใส ตามความต้องการ 468/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 32,000.- บาท 32,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

471 จ้างเหมาบริการ 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร ธงศรี นางศิริพร ธงศรี ตามความต้องการ 446/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

472 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรรินทร์ สิงห์สลาน นางสาวเพชรรินทร์ สิงห์สลาน ตามความต้องการ 05049/2561
จ านวน 100 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท 6,500.- บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561

473 จ้างเหมาบริการ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ แสงอากาศ นางสาวสุดารัตน์ แสงอากาศ ตามความต้องการ 05122/2561
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท 15,000.- บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

474 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพทาย ศิริโสภณ นางสาวเพทาย ศิริโสภณ ตามความต้องการ 05119/2561
จ านวน 300 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 19,500.- บาท 19,500.- บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

475 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 3,750 3,750 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี หอมกล่ิน นางสาววารุณี หอมกล่ิน ตามความต้องการ 05120/2561
จ านวน 25 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 3,750.- บาท 3,750.- บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

476 เช่าเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 471/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

พกพา จ านวน 20 เคร่ือง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท 48,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561
477 จ้างเหมาบริการ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร เพ็งทา นางสาวศิริพร เพ็งทา ตามความต้องการ 470/2561

จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561
478 จ้างเหมาท าเอกสารรวมใบประ 30,600 30,600 เฉพาะเจาะจง นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย นายฐาปกรณ์ อยู่จุ้ย ตามความต้องการ 05003/2561

กาศนียบัตร จ านวน 200 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30,600.- บาท 30,600.- บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561
479 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัญญ์ศิณิ ศรีสวยสกุล นางสาวปัญญ์ศิณิ ศรีสวยสกุล ตามความต้องการ 05224/2561

 จ านวน 80 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561
480 จ้างเหมาจัดท าตรายางช่ือ-นามสกุล 169,850 169,850 เฉพาะเจาะจง ร้าน วรชิตตรายาง ร้าน วรชิตตรายาง ตามความต้องการ 04884/2561

และต าแหน่ง จ านวน 600 อัน  ม.56(2)(ข)ราคาท่ีเสนอ 169,850.- บาท 169,850.- บาท ของผู้ใช้ 14/3/2561
481 จ้างเหมาบริการ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ สุวรรณคีรี นายวัลลภ สุวรรณคีรี ตามความต้องการ 05163/256

จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 23/3/2561

482 Tc-99m Cardiolite 98,029.89 98,029.89 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน
 (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04766/2561

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,029.89 บาทราคาท่ีเสนอ  98,029.89 บาท ของผู้ใช้  07/03/2561

483 Tc-99m Cardiolite 95,172.34 95,172.34 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน
 (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04763/2561

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,172.34 บาทราคาท่ีเสนอ  95,172.34 บาท ของผู้ใช้  07/03/2561

484 Sodium iodide (I-131) 81,828.25 81,828.25 เฉพาะเจาะจงราคา
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  04774/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,828.25 บาท  ราคาท่ีเสนอ 81,828.25 บาท ของผู้ใช้  07/03/2561

485
สายสวนหัวใจและหลอด
เลือด เพ่ือการวินิจฉัย 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เมดิคอล โซลูช่ัน จก. บ. เมดิคอล โซลูช่ัน จก.ตามความต้องการ  04772/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท ของผู้ใช้  07/03/2561

486
XEN GLAUCOMA GEL 
IMPLANT (XEN45) 75,601.92 75,601.92 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  04770/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 75,601.92.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 75,601.92.-บาท ของผู้ใช้  07/03/2561

487 Tc-99m Cardiolite 97,699.98 97,699.98 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลู
ซ่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04761/2561

จ านวน 8 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,699.98บาท  ราคาท่ีเสนอ 97,699.98บาท ของผู้ใช้  07/03/2561

488
218-0034 BURHOLE 
PLATE,LARGE 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) จก.บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  04777/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท ของผู้ใช้  07/03/2561

489 จ้างเหมาตรวจภาวะหยุดหายใจ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. เมดิคอล อินเทนซีฟ
แคร์ จก.

บ. เมดิคอล อินเทน
ซีฟแคร์ จก. ตามความต้องการ  04787/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท ของผู้ใช้  07/03/2561
490 2 adapters for 4-7 ml tubes 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก.บ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  04824/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,914.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 10,914.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

491
STELLANT 
DUALSYRINGE KIT 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. อินจีเนียส เทคโนโลยี จก.บ. อินจีเนียส เทคโนโลยี จก.ตามความต้องการ  04819/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 58,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 58,000.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561

492 Slide Plus (72 SLIDE/PACK) 39,483.00 39,483.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก. บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จก.ตามความต้องการ  04803/2561
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 39,483.- บาท  ราคาท่ีเสนอ 39,483.- บาท ของผู้ใช้  08/03/2561

493 Prelude Sheath Introducer 6F Dilator61,250.00 61,250.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 
คอนซัล

บ. ฟอร์แคส ซายน์
เอนซ์ คอนซัล ตามความต้องการ  04805/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 61,250.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 61,250.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561
494 BOTTLE ASSEMBLTFOR BT37 15,755.75 15,755.75 เฉพาะเจาะจงราคาบ. โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จก. บ. โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จก.ตามความต้องการ  04806/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,755.75.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 15,755.75.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561.

495 ขวดเพทใส ขนาด 450 มล. 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจงราคาร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก
ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์
พลาสติก ตามความต้องการ  04807/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 17,120.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 17,120.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561
496 เข็มเจาะและดูดเก็บเซลล์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เมดสเต็ป จก บ. เมดสเต็ป จก ตามความต้องการ  04808/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 9,600.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 9,600.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561

497 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. ลินเด้ (ปท.) จก. 
มหาชน

บ. ลินเด้ (ปท.) จก. 
มหาชน ตามความต้องการ 04809/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

498

DISPOSABLE 
ANESTHESIA GAS 
SAMPLING 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. อี ฟอร์ แอลเอม จก. 
(มหาชน)

บ. อี ฟอร์ แอลเอม 
จก. (มหาชน) ตามความต้องการ  04811/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561

499
Fiber Coil Helical 35 
7mmx40mm 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ปท.) จก.

บ. บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04814/2561

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561

500
ชุดอุปกรณ์จี ท าลายเนื อ
งอกด้วยคล่ืนวิทยุ RFA 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ปท.) จก.

บ. บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ  04816/2561

จ านวน  1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561

501
ผ้าคลุมตียง ขนาด 
100x200 cm สีฟ้า 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์
 จก.

บ. ไทยฮอสพิทอล
โปรดักส์ จก. ตามความต้องการ  04818/2561

จ านวน  1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท ของผู้ใช้  08/03/2561

502

Micro Pipette (ย่ีห้อ 
Capp ประเทศ Denmark)
 ขนาด 0.2-2 ul 95,925.50 95,925.50 เฉพาะเจาะจงราคาบ. รัชมอร์ พรีซิซ่ัน จก. บ. รัชมอร์ พรีซิซ่ัน จก.ตามความต้องการ  04821/2561
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,925.50 บาท  ราคาท่ีเสนอ 95,925.50 บาท ของผู้ใช้  08/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

503

Measuring Pipette 
Serological Type 5Class 
A HBG 2,399.80 2,399.80 เฉพาะเจาะจงราคา

หจก. พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
เคมีคอล

หจก. พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทคเคมีคอล ตามความต้องการ  04860/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 2,.399.80 บาท  ราคาท่ีเสนอ 2,.399.80 บาท ของผู้ใช้  09/03/2561

504

Yfiler Plus PCR 
Amplification Kit, 100 
rxn 95,586.67 95,586.67 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ยีนพลัส จก. บ. ยีนพลัส จก. ตามความต้องการ  04862/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,586.67 บาท  ราคาท่ีเสนอ 95,586.67 บาท ของผู้ใช้  09/03/2561

505

Yfiler Plus PCR 
Amplification Kit, 100 
rxn 95,586.67 95,586.67 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ยีนพลัส จก. บ. ยีนพลัส จก. ตามความต้องการ  04864/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,586.67 บาท  ราคาท่ีเสนอ 95,586.67 บาท ของผู้ใช้  09/03/2561

506

Yfiler Plus PCR 
Amplification Kit, 100 
rxn 95,586.67 95,586.67 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ยีนพลัส จก. บ. ยีนพลัส จก. ตามความต้องการ  04865/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,586.67 บาท  ราคาท่ีเสนอ 95,586.67 บาท ของผู้ใช้  09/03/2561

507
Excel Contamination 
Guard 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก.บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  04867/2561
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 95,000.-บาท ของผู้ใช้  09/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

508
DP-1022I Duragen plus 
size 2"x2" 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก.บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  04868/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 82,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 82,000.-บาท ของผู้ใช้  09/03/2561

509
ขวดแชมพูฝาป๊อกแป๊ก 
ขนาด 240 ซีซ๊ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจงราคาร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  05032/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 22,500.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 22,500.-บาท ของผู้ใช้  15/03/2561

510 HAWKINS III 20G X 10CM. 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. บีเจซี เฮลธ์แคร์ จก. บ. บีเจซี เฮลธ์แคร์ จก.ตามความต้องการ  05031/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 36,000.-บาท ของผู้ใช้  15/03/2561

511 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 20 กก. 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  05029/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท ของผู้ใช้  15/03/2561

512
218-0034 BURHOLE 
PLATE,LARGE 99,938.00 99,938.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ปท.) จก.

บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล 
อิควิปเม้นท์ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05024/2561

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 99,938.-บาท ของผู้ใช้  15/03/2561

513

ห่วงลวดตัดปากมดลูก 
Disposable Loop 
Electrode 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เมดิแคร์ (ปท.) จก. บ. เมดิแคร์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05024/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท ของผู้ใช้  15/03/2561

514 Microtome 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เอ เอส ไซน์ จก. บ. เอ เอส ไซน์ จก. ตามความต้องการ  05020/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 55,640.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 55,640.-บาท ของผู้ใช้  15/03/2561
515 ขวดยาหม่อง 60 กรัม ฝาเงิน 67,567.50 67,567.50 เฉพาะเจาะจงราคาร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  05019/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท  ราคาท่ีเสนอ 67,567.50 บาท ของผู้ใช้  15/03/2561

516

Passeo-35 Balloon 
Catheter 
0.035"/OTW.(8/40/80) 99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ไลออน อินเตอร์เมด 
จก.

บ. ไลออน อินเตอร์
เมด จก. ตามความต้องการ  05018/2561

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,400.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 99,400.-บาท ของผู้ใช้  15/03/2561

517

HTAD-HORIZONTAL 
TUBE ATTACHMENT 
DEVICE 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ดีซี โปรเฟสซันแนล 
ซัพพลาย

บ. ดีซี โปรเฟส
ซันแนล ซัพพลาย ตามความต้องการ  05082/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 19,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 19,000.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561
518 Cool-tip RF Abla 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ทรานส์เมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05087/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 81,000.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

519 ชุดเข็มแทงหลอดเลือดแดง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. ไลออน อินเตอร์เมด 
จก.

บ. ไลออน อินเตอร์
เมด จก. ตามความต้องการ 05089/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 33,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 33,000.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

520 Sodium iodide (I-131) 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจงราคา
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  05091/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,359.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 25,359.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

521 Tc-99m Cardiolite 75,949.85 75,949.85 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลู
ซ่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05092/2561

จ านวน 14 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 75,949.85 บาท  ราคาท่ีเสนอ 75,949.85 บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

522 Tc-99m Cardiolite 81,154.80 81,154.80 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลู
ซ่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05096/2561

จ านวน 11 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,154.80 บาท  ราคาท่ีเสนอ 81,154.80 บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

523
1292-53-29 Grasprs,fine-
teethed 5mm/330mm 97,798.00 97,798.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก. บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จก.ตามความต้องการ  05102/2561
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,798.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 97,798.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

524
Vela,Replacement,Regul
ator 84,120.00 84,120.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จก. บ. เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จก.ตามความต้องการ  05113/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,120.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 84,120.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

525
MISSION BIOPSY (kit) 
18G 10CM 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05079/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 48,150.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 48,150.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561
526 Supracore 300 cm. 89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05106/2561

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,700.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 89,700.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561
527 Winn 200T,300 cm. 88,100.00 88,100.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05107/2561

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 88,100.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 88,100.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

528

W1D Disposable 
15mmx10mm LLETZ 
Electride 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เมดิแคร์ (ปท.) จก. บ. เมดิแคร์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05111/2561
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท ของผู้ใช้  19/03/2561

529
ขวดแบนพลาสติก 240 มล.
 (ฝาแดง) 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจงราคาร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติกร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติกตามความต้องการ  05150/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 19,795.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 19,795.-บาท ของผู้ใช้  20/03/2561

530

KERRISON 
punch,130,with thin 
footplate,180 mm,3 
mm,with ejector, black 
titanium-nitrite coating 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จก. บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จก.ตามความต้องการ  05151/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท ของผู้ใช้  20/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

531 CG8+ each cartridge 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ทรานส์เมดิค (ปท.) จก. บ. ทรานส์เมดิค (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05147/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 81,000.-บาท ของผู้ใช้  20/03/2561

532 Tc-99m Cardiolite 54,274.97 54,274.57 เฉพาะเจาะจงราคาบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก.บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ 05143/2561
จ านวน 11 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 54,274.57.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 54,274.57.-บาท ของผู้ใช้  20/03/2561

533
PERIFIX ONE 451 FILTER 
SET G18 55,212.00 55,212.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05149/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 55,212.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 55,212.-บาท ของผู้ใช้  20/03/2561

534
 Ultrapure Cartridge 2 
(DI feed) 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. พี ซี แอล โฮลดิ ง จก. บ. พี ซี แอล โฮลดิ ง จก.ตามความต้องการ  05142/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท ของผู้ใช้  20/03/2561

535 Activated Carbon Filter 11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เคโมไซเอนซ์ (ปท.) จก. บ. เคโมไซเอนซ์ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05347/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 11,449.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 11,449.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

536
Coda Xtra Lnline 
Filter,Green 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ไอวีเอฟ เอนวายเมด จก. บ. ไอวีเอฟ เอนวายเมด จก.ตามความต้องการ  05324/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

537
เคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหู
ระบบดิจิตอล 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ศูนย์บริการเคร่ืองช่วย
ฟังอินทิเม็กซ์

บ. ศูนย์บริการ
เคร่ืองช่วยฟังอินทิ
เม็กซ์ ตามความต้องการ  05325/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

538 Tc-99m Cardiolite 61,074.93 61,074.93 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลู
ซ่ัน (ปท.) จก.

บ. โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูซ่ัน (ปท.) จก. ตามความต้องการ  05327/2561

จ านวน 9 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 61,074.93 บาท  ราคาท่ีเสนอ 61,074.93 บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

539 Sodium iodide (I-131) 94,721.75 94,721.75 เฉพาะเจาะจงราคา
สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ ตามความต้องการ  05331/2561

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,721.75.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 94,721.75.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

540
POWERPICC 5F DL 
BASIC 135CM STAINLESS 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05335/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 57,780.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 57,780.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

541

790-2208 
HEMATOXYLIN II 
COUNTERASTAIN 83,304.85 83,304.85 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05339/2561
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 83,304.85 บาท  ราคาท่ีเสนอ 83,304.85 บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

542

หน้ากากชนิดพิเศษส าหรับ
รองรับการฉาย รังสีแบบ 3 
มิติ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดิสโป-เมด จก. บ. ดิสโป-เมด จก. ตามความต้องการ  05337/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 35,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 35,000.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

543
760-500 UV UNIVERSAL 
DAB DETECTION KIT 90,933.95 90,933.95 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05340/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,933.95 บาท  ราคาท่ีเสนอ 90,933.95 บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

544 Bottle Dispenser 5-50 ml 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา
บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จก.

บ. แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จก. ตามความต้องการ  05342/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

545
"Brand" o-ring for 
Dispenser 50 ml. 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ด
วานซ์ จก.

บ. แล็บมาสเตอร์ 
แอ๊ดวานซ์ จก. ตามความต้องการ  05344/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท ของผู้ใช้  28/03/2561

546

Reusable L-Connector 
15 mmID/22mmOD 
22MMID 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จก. บ. เกทเวย์ เฮลธ์แคร์ จก.ตามความต้องการ  05393/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

547

STANDDARD MIXTURE 
GAS CERTIFICATE OF 
ANALYSIS 5.8-6.2% 
CARBON DIOXIDE5% 21,422.80 21,422.80 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ลินเด้ (ปท.) จก. 
มหาชน

บ. ลินเด้ (ปท.) จก. 
มหาชน ตามความต้องการ  05391/2561

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 21,422.80บาท  ราคาท่ีเสนอ 21,422.80บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

548
XEN GLAUCOMA GEL 
IMPLANT (XEN45) 75,601.92 75,601.92 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05370/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 75,601.92บาท  ราคาท่ีเสนอ 75,601.92บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

549
ชุดน  ายา Cytology test 
Non-GYN THINPREP 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. บ. วีนัสโลจิสติกส์ จก. ตามความต้องการ  05372/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

550 DCIP TEST 14,536.00 14,536.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก.บ. พีซีที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จก.ตามความต้องการ  05397/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 14,536.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 14,536.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

551

ResearchPlus Pack 2+3 
boxes maching tip 2-
20ul,20-200ul,100-
1000ul 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก.บ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05399/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 47,080.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 47,080.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

552
สารเภสัชรังสี F-18 
FDG(5mCi) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก.บ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก.ตามความต้องการ 05400/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

553 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 20 กก. 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. โปลีเทรด จก. บ. โปลีเทรด จก. ตามความต้องการ  05030/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 87,312.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 87,312.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

554
Dual Mesh 8cmx 12cm 
x1mm 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก.บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05380/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 21,000.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

555 Connecting Tube 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก.บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก.ตามความต้องการ  05379/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 5,885.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 5,885.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

556 ไนตรัสอ๊อกไซด์ 20 กก. 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชน บ. ลินเด้ (ปท.) จก. มหาชนตามความต้องการ  05388/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

557
ขวดกลมพลาสติก 500 มล. 
(ฝาแดง) 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจงราคาร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติกร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติกตามความต้องการ 05383/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,346.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 8,346.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

558 Tc-99m Cardiolite 81,965.01 81,965.01 เฉพาะเจาะจงราคาบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก.บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05378/2561
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 81,965.01.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 81,965.01.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

559 Tc-99m Cardiolite 86,995.00 86,995.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก.บ. โกลบอล เมดิเคิล โซลูซ่ัน (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05376/2561
จ านวน 9 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 86,995.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 86,995.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

560 Versacore 300cm. 94,300.00 94,300.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก.ตามความต้องการ  05386/2561
จ านวน 8 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,300.- บาท  ราคาท่ีเสนอ 94,300.- บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

561
GAMMEX PF STERIL 
GLOVE 7,40 PRS 52,460.00 52,460.00 เฉพาะเจาะจงราคาบ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก.บ. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ทล.) จก.ตามความต้องการ  05374/2561
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 52,460.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 52,460.-บาท ของผู้ใช้  29/03/2561

562 จ้างเหมาบริการ 17,500.00     17,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว อภิสรารัชญ์  ชูปัญญา นางสาว อภิสรารัชญ์  ชูปัญญา ตามความต้องการ 04698/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,500.- บาท 17,500.- บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561

563 จ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว ฆฏนาวดี  จ่ันแย้ม นางสาว ฆฏนาวดี  จ่ันแย้ม ตามความต้องการ 04699/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท 7,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/3/2561

564 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 37,400.00     37,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาปณี  สีดี นางสาว ฐาปณี  สีดี ตามความต้องการ 04716/2561

จ านวน 440 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 37,400.- บาท 37,400.- บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

565 จ้างเหมาตรวจรายงานการวิจัย 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณกร  หอมสุวรรณ นางสาว วรรณกร  หอมสุวรรณ ตามความต้องการ 04845/2561

จ านวน 5เร่ือง ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

566 ปากกาลูกล่ืน 7,490.00       7,490.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 04955/2561

จ านวน 2,000 ด้าม ราคาท่ีเสนอ 7,490.- บาท  7,490.- บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

567 จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนักวิเคราะห์ฯ10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว จุฑารัตน์  ภูมูลนา นางสาว จุฑารัตน์  ภูมูลนา ตามความต้องการ 04943/2561

จ านวน 50 ราย ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

568 จ้างเหมาบริการ 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาย ฐกฤต  ชมภูแสง นาย ฐกฤต  ชมภูแสง ตามความต้องการ 04951/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

569 จ้างเหมาบริการ 109,782.00   109,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันไฮย์ 1954 จ ากัด บริษัท เนช่ันไฮย์ 1954 จ ากัด ตามความต้องการ 469/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 109,782.- บาท 109,782.- บาท ของผู้ใช้ 14/3/2561

570

 จ้างเหมาจัดท าวารสาร
จดหมายเหตุทางแพทย์

478,685.90   478,685.90 

เฉพาะเจาะจง

 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 แพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามความต้องการ

05164/2561

จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 478,685.90 บาท 478,685.90 บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561

571 จ้างเหมาบริการ 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาว อภิวรรณ  บุญมาชัย นางสาว อภิวรรณ  บุญมาชัย ตามความต้องการ 05168/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

572 จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือชีวิตใหม่หลัง 500,000.00   498,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จ ากัด บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 05063/2561

การปลูกถ่ายไต จ านวน 5,000 เล่ม ราคาท่ีเสนอ 498,406.- บาท 498,406.- บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561

573 จ้างท าถุงผ้า จ านวน 14,300 ใบ 496,925.00   496,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัดบริษัท เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จ ากัดตามความต้องการ 05418/2561

ราคาท่ีเสนอ 496,925.- บาท 496,925.- บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

574
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการฯ 467,991.25   467,991.25 

เฉพาะเจาะจง
 บริษัท คอมมูนิเคช่ัน แอนด์ มอร์

 จ ากัด
 บริษัท คอมมูนิเคช่ัน 

แอนด์ มอร์ จ ากัด ตามความต้องการ
02042/2561

 ด้วยส่ือโซเชียลมีเดีย จ านวน 1 
โครงการ

ราคาท่ีเรอ 467,991.25 บาท 467,991.25 บาท
ของผู้ใช้

8/12/2560

575 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 299,600.00   299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นันทพรรณ จ ากัด บริษัท นันทพรรณ จ ากัด ตามความต้องการ 02043/2561

ราคาท่ีเสนอ 299,600.- บาท 299,600.- บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

576 จ้างเหมาจัดงานฯ 395,044.00   395,044.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จ ากัด บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จ ากัด ตามความต้องการ 02038/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 395,044.- บาท 395,044.- บาท ของผู้ใช้ 8/12/2560

577

จ้างเหมาในการด าเนินการจัดส่ง 480,000.00   480,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท  เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

 บริษัท  เยเนอรัล 
ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ

413/2561

น้ าเกลือและสารน้ า  จ านวน 6 เดือน ราคาท่ีเสนอ 480,000.- บาท 480,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/10/2560

578 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 63,000 63,000 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 04609/2561
จ านวน 70 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,000.-บาท 63,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

579 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,500 1,500 เจาะจง บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 04608/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

580 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000 9,000 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 04607/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.-บาท 9,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

581 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท ไอดิเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ บริษัท ไอดิเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ความต้องการ 04606/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

582 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 12,600 12,600 เจาะจง บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 04605/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,600.-บาท 12,600.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

583 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 04604/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561

584 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 04603/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
585 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 04602/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
586 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000 5,000 เจาะจง บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ความต้องการ 04601/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท 5,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
587 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 04600/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
588 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,900 10,900 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 04599/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,900.-บาท 10,900.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
589 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,100 17,100 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 04598/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,100.-บาท 17,100.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
590 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,955 6,955 เจาะจง บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด ความต้องการ 03929/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,955.-บาท 6,955.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
591 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,560 8,560 เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ความต้องการ 04613/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,560.-บาท 8,560.-บาท ของผู้ใช้ 2/3/2561
592 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 99,450 99,450 เจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ความต้องการ 04854/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561
593 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,030 31,030 เจาะจง บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด บริษัท เค.ซี.แอสซิสต์ จ ากัด ความต้องการ 04853/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,030.-บาท 31,030.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

594 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,600 18,600 เจาะจง เค.เอส.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล เค.เอส.เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล ความต้องการ 04852/2561
จ านวน 3 รายการ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ของผู้ใช้ 9/3/2561

ราคาท่ีเสนอ 18,600.-บาท 18,600.-บาท
595 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 12,600 12,600 เจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จ ากัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จ ากัด ความต้องการ 04851/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,600.-บาท 12,600.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561
596 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 04850/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

597 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,650 16,650 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 04849/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,650.-บาท 16,650.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

598 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 04848/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

599 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 54,690 54,690 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 04847/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,690.-บาท 54,690.-บาท ของผู้ใช้ 9/3/2561

600 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 04907/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

601 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 04906/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

602 ท าวัสดุ 12,155.20 12,155.20 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ความต้องการ 04905/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,155.20 บาท 12,155.20 บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
603 ท าวัสดุ 6,623.30 6,623.30 เจาะจง บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอล ความต้องการ 04904/2561

จ านวน 1 รายการ แลบอราตอร่ี จ ากัด แลบอราตอร่ี จ ากัด ของผู้ใช้ 13/3/2561
ราคาท่ีเสนอ 6,623.30 บาท 6,623.30 บาท

604 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 66,340 66,340 เจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ความต้องการ 04903/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,340.-บาท 66,340.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
605 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 37,000 37,000 เจาะจง บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด ความต้องการ 04902/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,000.-บาท 37,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
606 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 99,000 99,000 เจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ความต้องการ 04901/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
607 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,550 2,550 เจาะจง บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จ ากัด บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จ ากัด ความต้องการ 04900/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,550.-บาท 2,550.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
608 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 26,550 26,550 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 04899/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,550.-บาท 26,550.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
609 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ความต้องการ 04898/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
610 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 04897/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
611 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 04896/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
612 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,650 10,680 เจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จ ากัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จ ากัด ความต้องการ 04895/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,650.-บาท 10,650.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
613 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 04894/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561
614 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,070 18,070 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 04960/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,070.-บาท 18,070.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561
615 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,200 3,200 เจาะจง บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท บอสส์เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 04959/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,200.-บาท 3,200.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561
616 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,500 1,500 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 04958/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561
617 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,500 1,500 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 04957/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561
618 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,500 1,500 เจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 04956/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,500.-บาท 1,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561
619 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ความต้องการ 05008/2561

จ านวน 1 รายการ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ของผู้ใช้ 16/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท
620 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 35,310 35,310 เจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก ไทยแลนด์ จ ากัด ความต้องการ 05007/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,310.-บาท 35,310.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2561
621 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,000 10,000 เจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด ความต้องการ 05009/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท 10,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2561
622 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,000 8,000 เจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด ความต้องการ 05010/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,000.-บาท 8,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2561
623 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 156,770 156,770 เจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด ความต้องการ 05073/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 156,770.-บาท 156,770.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561
624 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 24,765 24,765 เจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด ความต้องการ 05072/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,765.-บาท 24,765.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

625 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,522.71 32,522.71 เจาะจง
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 05071/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,522.71.-บาท 32,422.71.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

626 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 82,434.85 52,434.85 เจาะจง
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 05070/2561
จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 52,434.85 บาท 52,434.85 บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

627 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 49,786.01 49,786.01 เจาะจง
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 05069/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 49,786.01 บาท 49,786.01 บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

628 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 35,807 35,807 เจาะจง
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 05067/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,807.-บาท 35,807.-บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

629 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 33,000.03 33,000.03 เจาะจง
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โมเดอร์ฟอร์ม

เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 05066/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,000.03 บาท 33,000.03 บาท ของผู้ใช้ 20/3/2561

630 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท โนเบิล เมด จ ากัด บริษัท โนเบิล เมด จ ากัด ความต้องการ 05125/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

631 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,000 18,000 เจาะจง บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด ความต้องการ 05131/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.-บาท 18,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

632 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ความต้องการ 05130/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

633 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ความต้องการ 05128/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

634 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 05127/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท 3,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

635 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด ความต้องการ 05126/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

636 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 05135/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท 13,500.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

637 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000 9,000 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 05134/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,000.-บาท 9,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

638 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,100 17,100 เจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 05133/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,100.-บาท 17,100.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

639 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 23,400 23,400 เจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ความต้องการ 05139/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,400.-บาท 23,400.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

640 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,700 7,700 เจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ความต้องการ 05138/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,700.-บาท 7,700.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

641 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,140 3,140 เจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ความต้องการ 05137/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,140.-บาท 3,240.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

642 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 22,000 22,000 เจาะจง บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ความต้องการ 05140/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท 22,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561
643 จ้างท าวัสดุ 64,981.10 64,981.10 เจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด ความต้องการ 05299/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,981.10 บาท 64,981.10 บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561
644 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ความต้องการ 05297/2561

จ านวน 1 รายการ ซัพพลาย จ ากัด ซัพพลาย จ ากัด ของผู้ใช้ 29/3/2561
ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท

645 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ความต้องการ 05293/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท 450.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

646 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 05290/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

647 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 05289/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

648 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 46,560 46,560 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 05288/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,560.-บาท 46,560.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

649 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 05287/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท 400.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

650 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,500 8,500 เจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 05286/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท 8,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

651 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,530 10,530 เจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 05284/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,530.-บาท 10,530.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

652 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,848 6,848 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04911/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,848.- บาท 6,848.- บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

653 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,955 6,955 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04991/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,955.- บาท 6,955.- บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

654 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,630 9,630 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04961/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.- บาท 9,630.- บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561

655 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 40,677.12 40,677.12 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัดตามความต้องการ 04923/2561
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,677.12 บาท  40,677.12 บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

656 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 33,416.10 33,416.10 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัดตามความต้องการ 04893/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,416.10 บาท  33,416.10 บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

657 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 31,942.71 31,942.71 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัดตามความต้องการ 04892/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,942.71 บาท 31,942.71 บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

658 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 10,400.50 10,400.50 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 05132/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,004.50 บาท  10,004.50 บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

659 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,885 5,885 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04910/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,885.-บาท 5,885.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

660 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,350 5,350 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04914/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท 5,350.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

661 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,276 7,276 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04913/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,276.-บาท 7,276.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

662 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,890.80 6,890.80 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลายตามความต้องการ 04912/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,890.80 บาท  6,890.80 บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

663 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,638 3,638 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04909/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,638.-บาท  3,638.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

664 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,140 2,140 เจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน)ตามความต้องการ 04667/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 148,783.50 บาท 148,783.50 บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

665 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,350 5,350 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04916/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท 5,350.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

666 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,350 5,350 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัดตามความต้องการ 04915/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,350.-บาท 5,350.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

667 จ้างเหมาบริการ 97,497.97 97,497.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช่ัน บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช่ันตามความต้องการ 04800/2561
จ านวน 1 รายการ เทคโนโลยี จ ากัด เทคโนโลยี จ ากัด ของผู้ใช้ 8/3/2561

ราคาท่ีเสนอ 97,497.97 บาท  97,497.97 บาท
668 จ้างติดต้ัง 16,585 16,585 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีที ซัพพลาย บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัดตามความต้องการ 04775/2561

จ านวน 1 รายการ แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 8/3/2561
ราคาท่ีเสนอ 16,585.- บาท  16,585.- บาท

669 จ้างเหมาบริการ 22,470 22,470 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีที ซัพพลาย บริษัท เอสพีที ซัพพลายตามความต้องการ 04776/2561
จ านวน 2 รายการ แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด ของผู้ใช้ 8/3/2561

ราคาท่ีเสนอ 22,470.- บาท  22,470.- บาท



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

670 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 122,515 122,515 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัด บริษัท ลิฟท์ไทยเทค จ ากัดตามความต้องการ 04717/2561
จ านวน 5 รายการ เกินแสน ราคาท่ีเสนอ 122,515.-บาท  122,515.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

671 ซ้ือพร้อมติดต้ัง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่านตามความต้องการ 04801/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,600.- บาท  3,600.- บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

672 ซ้ือพร้อมติดต้ัง 5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรีชาผ้าม่านตามความต้องการ 04791/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,200.- บาท  5,200.- บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

673 จ้างท าวัสดุ 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ตามความต้องการ 04768/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,600.-บาท  4,600.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

674 จ้างซ่อมแซม 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 04780/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท  15,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

675 จ้างติดต้ัง 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิงตามความต้องการ 04797/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท  7,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

676 จ้างซ่อมแซม 71,539 71,539 เฉพาะเจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิงตามความต้องการ 04799/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,539.-บาท  71,539.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

677 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิงตามความต้องการ 05004/2561
จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 16/3/2561

ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท  22,000.-บาท
678 จ้างเหมาบริการ 217,000 217,000 เฉพาะเจาะจง ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ตามความต้องการ 01601/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ เกินแสน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของผู้ใช้ 12/3/2561
ราคาท่ีเสนอ 217,000.-บาท  217,000.-บาท

679 จ้างเหมาบริการ 61,739 61,739 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัด บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัดตามความต้องการ 05175/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 61,739.-บาท  61,739.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

680 จ้างซ่อมแซม 95,230 95,230 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัด บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัดตามความต้องการ 05183/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 95,230.-บาท  95,230.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

681 จ้างติดต้ัง 12,840 12,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปคเทค จ ากัด บริษัท สเปคเทค จ ากัดตามความต้องการ 05182/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,840.-บาท  12,840.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

682 ซ้ือพร้อมติดต้ังม่านม้วน 11,156.06 11,156.06 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ  พูนศิริพิพัฒน์ นายพิเชษฐ  พูนศิริพิพัฒน์ตามความต้องการ 03712/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,156.06 บาท  11,156.06 บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

683 จ้างติดต้ัง 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ  พูนศิริพิพัฒน์ นายพิเชษฐ  พูนศิริพิพัฒน์ตามความต้องการ 05158/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,950.-บาท  1,950.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

684 จ้างซ่อมแซม 98,926.85 98,926.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี. บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี.ตามความต้องการ 05171/2561
จ านวน 10 รายการ จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 21/3/2561

ราคาท่ีเสนอ 98,926.85.-บาท  98,926.85.-บาท
685 จ้างเหมาบริการ 10,272 10,272 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริภักดี ตามความต้องการ 05172/2561

จ านวน 5 รายการ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ของผู้ใช้ 21/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

ราคาท่ีเสนอ 10,272.-บาท  10,272.-บาท
686 จ้างท าวัสดุ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ตามความต้องการ 05184/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,000.-บาท  7,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561
687 จ้างท าวัสดุ 3,650 3,650 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ตามความต้องการ 05185/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,650.-บาท  3,650.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

688 จ้างเหมาบริการ 41,944 41,944 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัด บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัดตามความต้องการ 05174/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,944.-บาท  41,944.-บาท ของผู้ใช้ 21/3/2561

689 จ้างท าวัสดุ 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ตามความต้องการ 05241/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,600.-บาท  2,600.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2561

690 จ้างท าวัสดุ 59,910 59,910 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ นายวรวัฒน์  ถาวรวัตร์ตามความต้องการ 05244/2561
จ านวน 17 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,910.-บาท  59,910.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2561

691 จ้างท าวัสดุ 10,700 10,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ตามความต้องการ 05242/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท  10,700.-บาท ของผู้ใช้ 23/3/2561

692 จ้างติดต้ัง 31,800 31,800 เฉพาะเจาะจง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ร้านธงชาติ เทรดด้ิง ตามความต้องการ 05214/2561
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,800.-บาท  31,800.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561

693 จ้างติดต้ัง 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิงตามความต้องการ 05213/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,000.-บาท  11,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

694 จ้างเหมาบริการ 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ตามความต้องการ 05307/2561
จ านวน 5 รายการ บริการ บริการ ของผู้ใช้ 28/3/2561

ราคาท่ีเสนอ 33,000.-บาท  33,000.-บาท
695 จ้างเหมาบริการ 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจธานี ตามความต้องการ 05306/2561

จ านวน 6 รายการ บริการ บริการ ของผู้ใช้ 28/3/2561
ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท

696 จ้างเหมาบริการ 116,030.80 116,030.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ บริษัท โปรทีม แอนด์ เซลส์ตามความต้องการ 05368/2561
จ านวน 27 รายการ เกินแสน จ ากัด จ ากัด ของผู้ใช้ 30/3/2561

ราคาท่ีเสนอ 116,030.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 116,030.80 บาท

697 จ้างเหมาบริการ 18,190 18,190 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัด บริษัท เอ็นคล๊าก จ ากัดตามความต้องการ 05403/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,190.-บาท  18,190.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

698 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,750.00 85,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 04741/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,750.-บาทราคาท่ีเสนอได้  85,750.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

699 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 04742/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

700 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด
บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04743/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  63,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

701 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด
บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04744/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  96,600.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

702 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 04745/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

703 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด
บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04746/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาทราคาท่ีเสนอได้  79,200.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

704 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด
บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04747/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

705 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด
บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04748/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561

706 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด
บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04749/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาทราคาท่ีเสนอได้  85,400.-บาท ของผู้ใช้ 6/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

707 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01751/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

708 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,835.00 98,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04788/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,835.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,835.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

709 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 04789/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

710 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04790/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

711 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 04792/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

712 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04793/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

713 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04794/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

714 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04795/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 7/3/2561

715 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 04833/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  76,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  76,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

716 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 61,830.00 61,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 04835/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  61,830.-บาทราคาท่ีเสนอได้  61,830.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

717 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04837/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาทราคาท่ีเสนอได้  90,950.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

718 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04838/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

719 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,950.00 92,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 04839/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  92,950.-บาทราคาท่ีเสนอได้  92,950.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

720 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04840/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

721 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04842/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,250.-บาทราคาท่ีเสนอได้  80,250.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

722 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04843/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/3/2561

723 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด
บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 04844/2561

จ านวน 5 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาทราคาท่ีเสนอได้  40,600.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

724 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04937/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

725 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04938/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

726 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์

 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซ
เอ็นซ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 04939/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

727 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04940/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

728 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 52,625.00 52,625.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04944/2561

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาทราคาท่ีเสนอได้  52,625.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

729 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม แบร์ เมดิคอล 

จ ากัด
บริษัท สยาม แบร์ เมดิ

คอล จ ากัด ตามความต้องการ 04946/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

730 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 04949/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

731 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 04952/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

732 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04953/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

733 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคล
เลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 04942/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,900.-บาทราคาท่ีเสนอได้  19,900.-บาท ของผู้ใช้ 12/3/2561

734 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ 

จ ากัด
บริษัท เค.เพอร์

ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 04975/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  55,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  55,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

735 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04976/2561

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาทราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

736 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,280.00 41,280.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 04977/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาทราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 13/3/2561

737 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 05002/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561

738 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05036/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  36,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561

739 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 05037/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  97,500.-บาท ของผู้ใช้ 15/3/2561

740 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 05061/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/3/2561

741 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05123/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

742 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 05000/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  450,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  450,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/3/2561

743 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 111,500.00 111,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด
บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 05243/2561

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  111,500.-บาทราคาท่ีเสนอได้  111,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/3/2561

744 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,750.00 57,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล 

เอเชีย จ ากัด
บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิ

คอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 05407/2561

จ านวน 2 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  57,750.-บาทราคาท่ีเสนอได้  57,750.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

745 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,250.00 89,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล 

เอเชีย จ ากัด
บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิ

คอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 05409/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  89,250.-บาทราคาท่ีเสนอได้  89,250.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

746 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05410/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

747 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05411/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

748 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 05412/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

749 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05413/2561

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

750 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05414/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

751 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 

จ ากัด
บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 05415/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

752 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ไรซ์ พลัส จ ากัด
บริษัท ออล ไรซ์ พลัส 

จ ากัด ตามความต้องการ 05416/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,412.-บาทราคาท่ีเสนอได้  12,412.-บาท ของผู้ใช้ 29/3/2561

753 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05442/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  94,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

754 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05446/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มีนำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

755 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05447/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  78,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  78,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

756 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05448/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

757 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 05450/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาทราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561

758 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 05451/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาทราคาท่ีเสนอได้  98,560.-บาท ของผู้ใช้ 30/3/2561


