
ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02160/2562
จ ำนวน 890 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,039.20 บำท 99,039.20 บำท ของผู้ใช้ 8/01/2562

2
SYRINGE 10 CC. DISP. 
LOCK 8,560.00 8,560.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02195/2562
จ ำนวน 50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,560.-บำท 8,560.-บำท ของผู้ใช้ 9/01/2562

3
BOWIE-DICK PLUS 
TEST 97,905.00 97,905.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02186/2562
จ ำนวน 300 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,905.-บำท 97,905.-บำท ของผู้ใช้ 9/01/2562

4

SYRINGE INSULIN 1 
cc x 27G x 1/2 น้ิว 
เข็มถอดได้ 27,820.00 27,820.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02182/2562
จ ำนวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 27,820.-บำท 27,820.-บำท ของผู้ใช้ 9/01/2562

5
หน้ำกำก ชนิดคล้องหู สี
เขียว 97,500.00 97,500.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02179/2562

จ ำนวน 2,500 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,500.-บำท 97,500.-บำท ของผู้ใช้ 9/01/2562

6 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02261/2562
จ ำนวน 4,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,300.-บำท 96,300.-บำท ของผู้ใช้ 11/01/2562

7
เข็มฉีดยำ 22G x 1 
1/2 น้ิว DISP 8,700.00 8,700.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02299/2562

จ ำนวน 200 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,700.-บำท 8,700.-บำท ของผู้ใช้ 11/01/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

8
AV Set online for 
5008-R 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.)
 จ ำกัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ (ปท.)
 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02355/2562

จ ำนวน 400 ชุด รำคำท่ีเสนอ 100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 15/01/2562

9
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 29,532.00 29,532.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02332/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 29,532.-บำท 29,532.-บำท ของผู้ใช้ 15/01/2562

10
ชุดคลุมผ่ำตัดชนิดใช้คร้ัง
เดียวท้ิง SIZE M 32,100.00 32,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02333/2562
จ ำนวน 1,200 ชุด รำคำท่ีเสนอ 32,100.-บำท 32,100.-บำท ของผู้ใช้ 15/01/2562

11
เข็มเจำะปลำยน้ิวขนำด 
23 G x 1.8 สีเขียว 76,000.00 76,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02330/2562
จ ำนวน 400 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 76,000.-บำท 76,000.-บำท ของผู้ใช้ 15/01/2562

12

7"Smallbore Ext Set
 w/MicroClave Clamp
 Luer Slip ผู้ใหญ่ 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02377/2562
จ ำนวน 2,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 80,000.-บำท 80,000.-บำท ของผู้ใช้ 15/01/2562

13
VICRYL RAP UND 90 
CM 2/0 V-34 94,050.00 94,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02374/2562
จ ำนวน 57 โหล รำคำท่ีเสนอ 94,050.-บำท 94,050.-บำท ของผู้ใช้ 15/01/2562

14
ชุดคลุมผ่ำตัดชนิดใช้คร้ัง
เดียวท้ิง SIZE L 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02461/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 500 ตัว รำคำท่ีเสนอ 50,000.-บำท 50,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/01/2562

15

EXTENSION 1200 
MM. (Disposable 
Extension Tube 
1200mm.) 97,500.00 97,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิจำรณ์โอสถ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิจำรณ์โอสถ ตำมควำมต้องกำร 02476/2562
จ ำนวน 2,500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,500.-บำท 97,500.-บำท ของผู้ใช้ 16/01/2562

16
หน้ำกำก ชนิดสำยผูก 3
 ช้ัน สีเขียว 44,000.00 44,000.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02470/2562

จ ำนวน 1,000 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 44,000.-บำท 44,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/01/2562

17

1657R TEGADERM 
CHG, 8.5 CM 11.5 
CM 71,904.00 71,904.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02499/2562
จ ำนวน 14 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 71,904.-บำท 71,904.-บำท ของผู้ใช้ 16/01/2562

18 Transfer Bag 300 CC 21,400.00 21,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02468/2562
จ ำนวน 400 ถุง รำคำท่ีเสนอ 21,400.-บำท 21,400.-บำท ของผู้ใช้ 16/01/2562

19
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 74,195.94 74,195.94 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02522/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 74,195.94 บำท 74,195.94 บำท ของผู้ใช้ 16/01/2562

20
เส้ือกำวน์พลำสติก CPE 
lsolation gown 33,750.00 33,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02561/2562
จ ำนวน 5,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 33,750.-บำท 33,750.-บำท ของผู้ใช้ 17/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

21
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีโม เมด จ ำกัด บริษัท ฮีโม เมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02568/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 14,000.-บำท 14,000.-บำท ของผู้ใช้ 17/01/2562

22
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 96,214.40 96,214.40 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02565/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 96,214.40 บำท 96,214.40 บำท ของผู้ใช้ 17/01/2562

23
Reinforce Tracheal 
Tube NO. 7.0 72,000.00 72,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02581/2562
จ ำนวน 150 เส้น รำคำท่ีเสนอ 72,000.-บำท 72,000.-บำท ของผู้ใช้ 17/01/2562

24
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 77,040.00 77,040.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02753/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 77,040.-บำท 77,040.-บำท ของผู้ใช้ 21/01/2562

25
แผ่นรองซับเลือด 
SORB-PAD 60x90 CM. 9,600.00 9,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02749/2562
จ ำนวน 8 ลัง รำคำท่ีเสนอ 9,600.-บำท 9,600.-บำท ของผู้ใช้ 21/01/2562

26
หน้ำกำก ชนิดคล้องหู สี
เขียว 97,500.00 97,500.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02748/2562

จ ำนวน 2,500 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 97,500.-บำท 97,500.-บำท ของผู้ใช้ 21/01/2562

27
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 52,965.00 52,965.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02744/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 52,965.-บำท 52,965.-บำท ของผู้ใช้ 21/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

28
Reinforce Tracheal 
Tube NO. 7.5 96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02731/2562
จ ำนวน 200 เส้น รำคำท่ีเสนอ 96,000.-บำท 96,000.-บำท ของผู้ใช้ 21/01/2562

29
MERSILK 2/0 75CM 
25MM 0.5C O 17,719.20 17,719.20 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02755/2562

จ ำนวน 20 โหล รำคำท่ีเสนอ 17,719.20 บำท 17,719.20 บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

30
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03180/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 96,300.-บำท 96,300.-บำท ของผู้ใช้ 29/01/2562

31
'ขวดสูญญำกำศแรงดูด
สูง ขนำด 400 cc 98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03320/2562
จ ำนวน 840 ขวด รำคำท่ีเสนอ 98,868.-บำท 98,868.-บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562

32

กระบอกฉีดยำอินซูลีน 
100 ยู 1 มิล 27 1/2
 น้ิว เข็มถอดได้ 27,820.00 27,820.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03386/2562
จ ำนวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 27,820.-บำท 27,820.-บำท ของผู้ใช้ 1/02/2562

33
IV.Catheter No 16 
(16 Gx1.77 น้ิว) 7,750.00 7,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ำกัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03389/2562
จ ำนวน 1,000 อัน รำคำท่ีเสนอ 7,750.-บำท 7,750.-บำท ของผู้ใช้ 1/02/2562

34

ถุงมือขนำดกลำง M (ถุง
มือตรวจโรค เมก้ำโกลฟ
 M) 67,000.00 67,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ำกัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03388/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1,000 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 67,000.-บำท 67,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/02/2562

35
1660R  TEGADERM 
7 cm. x 8.5 cm. 26,215.00 26,215.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03373/2562
จ ำนวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26,215.-บำท 26,215.-บำท ของผู้ใช้ 1/02/2562

36
Health Care 
Respirator N95 481,500.00 481,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02336/2562
จ ำนวน 9,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 481,500.-บำท 481,500.-บำท ของผู้ใช้ 15/01/2562

37
ATTEST SUPER RAPID 
5 PCD, 5 CTRLS 342,400.00 342,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02821/2562
จ ำนวน 32 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 342,400.-บำท 342,400.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

38
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 378,352.00 378,352.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02799/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 378,352.-บำท 378,352.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

39 ข้อต่อให้สำรละลำย 197,736.00 197,736.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02797/2562
จ ำนวน 132 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 197,736.-บำท 197,736.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

40
ภำชนะรองรับสำรคัด
หล่ังFLEX Liner 1.5 L 130,000.00 130,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02818/2562
จ ำนวน 7,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 130,000.-บำท 130,000.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

41 THREE WAY 192,600.00 192,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03125/2562
จ ำนวน 18,000 อัน รำคำท่ีเสนอ 192,600.-บำท 192,600.-บำท ของผู้ใช้ 28/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

42

HIGH PERFORMANCE 
POLYSULFONE 
DIALYZER S.A. 1.8 M2 468,000.00 468,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดิทอป จ ำกัด บริษัท เมดิทอป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03144/2562
จ ำนวน 720 เส้น รำคำท่ีเสนอ 468,000.-บำท 468,000.-บำท ของผู้ใช้ 28/01/2562

43
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 124,200.00 124,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เมดดิก้ำ จ ำกัด บริษัท เมดดิก้ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03141/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 124,200.-บำท 124,200.-บำท ของผู้ใช้ 28/01/2562

44
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 279,000.00 279,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ำกัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03130/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 279,000.-บำท 279,000.-บำท ของผู้ใช้ 28/01/2562

45
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 481,500.00 481,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03134/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 481,500.-บำท 481,500.-บำท ของผู้ใช้ 28/01/2562

46
Health Care 
Respirator N95 267,500.00 267,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03268/2562
จ ำนวน 5,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 267,500.-บำท 267,500.-บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562

47
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 20,758.00 20,758.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02270/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 20,758.-บำท 20,758.-บำท ของผู้ใช้ 11/01/2562

48
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 20,758.00 20,758.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02972/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 20,758.-บำท 20,758.-บำท ของผู้ใช้ 24/01/2562

49

เคร่ืองช่วยฟังส ำหรับ
ผู้ป่วยประสำทหูพิกำร
แบบทัดหลังใบหู 17,800.00       17,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท มำรุ่งโรจน์ จ ำกัด บริษัท มำรุ่งโรจน์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03117/2562
จ ำนวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 17,800.- บำท 17,800.- บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

50
Endopiece (1 กล่อง
บรรจุ 50 ช้ิน) 15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03319/2562
จ ำนวน 200 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

51

VISTA : Valvuloplasty 
Balloon Catheter (All 
Size) 60,000.00       60,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แวสคิวลำร์ อินโนเวช่ันส์ จ ำกัด บริษัท แวสคิวลำร์ อินโนเวช่ันส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02840/2562
จ ำนวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

52

เคร่ืองช่วยกำรเต้นของ
หัวใจถำวรชนิด กระตุ้น
หัวใจ 66,000.00       66,000.00       เฉพำะเจำะจง

บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02538/2562

จ ำนวน 1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

53
สำยสวนเพ่ือกำรขยำย
หลอดเลือดแดงส่วนปลำย 41,000.00       41,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03395/2562
จ ำนวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 41,000.- บำท  41,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/2/2562

54 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 92,448.00       92,448.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลีเทรด จ ำกัด บริษัท โปลีเทรด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03106/2562
จ ำนวน 36 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 92,448.- บำท 92,448.- บำท ของผู้ใช้ 26/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

55
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 36,000.00       36,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ออดิเมด จ ำกัด บริษัท ออดิเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03392/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/2/2562

56
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 72,000.00       72,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พี. เมท กรุ๊ป ร้ำน เอ.พี. เมท กรุ๊ป ตำมควำมต้องกำร 03087/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 72,000.- บำท  72,000.-  บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

57

ตัวกรองเช้ือโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจชนิดให้
ควำมชุ่มช้ืน 98,000.00       98,000.00       เฉพำะเจำะจง

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ำกัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02984/2562

จ ำนวน 1,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 98,000.- บำท 98,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562
58 ก๊ำซอ๊อกซิเจน ขนำด 0.5 คิว 29,467.80       29,467.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท จรัสโรจ ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท จรัสโรจ ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03221/2562

จ ำนวน 325 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 29,467.80 บำท 29,467.80 บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562
59 ก๊ำซอ๊อกซิเจน ขนำด 0.5 คิว 14,327.30       14,327.30       เฉพำะเจำะจง บริษัท จรัสโรจ ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท จรัสโรจ ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03100/2562

จ ำนวน 141 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 14,327.30 บำท 14,327.30 บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562
60 ก๊ำซอ๊อกซิเจน ขนำด 0.5 คิว 46,759.00       46,759.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท จรัสโรจ ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท จรัสโรจ ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03390/2562

จ ำนวน 452 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 46,759.- บำท 46,759.- บำท ของผู้ใช้ 1/2/2562

61
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 24,000.00       24,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัด บริษัท ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03428/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท 24,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/2/2562

62 วัสดุส ำนักงำน 77,243.30       77,243.30       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02432/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 77,243.30 บำท  77,243.30 บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

63 วัสดุส ำนักงำน 
82,925.00       

82,925.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02174/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 82,925.- บำท  82,925.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562
64 วัสดุส ำนักงำน 53,596.30       53,596.30       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02183/2562

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 53,596.30 บำท  53,596.30 บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562

65
หมึก SAMSUNG รุ่น 
MLT-D111S

8,078.50         
8,078.50         เฉพำะเจำะจง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด (มหำชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02234/2562

จ ำนวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,078.50 บำท  8,078.50 บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562
66 วัสดุส ำนักงำน 16,514.38       16,514.38       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02513/2562

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 16.514.38 บำท  16.514.38 บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562
67 วัสดุส ำนักงำน 49,016.70       49,016.70       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02608/2562

จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 49,016.70 บำท  49,016.70 บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

68

ถุงซิปใสขนำด 10x15 
ซม. (ขนำด 4 น้ิว x 6 
น้ิว)

8,560.00         8,560.00         
เฉพำะเจำะจง บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ำกัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02305/2562

จ ำนวน 100 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 8,560.- บำท  8,560.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

69
หมึกพิมพ์สีด ำริโซ่ รุ่น 
EZ-201

11,556.00       
11,556.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปรวี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปรวี ตำมควำมต้องกำร 02660/2562

จ ำนวน 12 หลอด รำคำทีเสนอ 11,556.- บำท  11,556.- บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562
70 วัสดุส ำนักงำน 40,082.20       40,082.20       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02655/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 40,082.20 บำท  40,082.20 บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562
71 วัสดุส ำนักงำน 8,667.00         8,667.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ำกัด บริษัท วีเจ ไอที จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02593/2562

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำท่ีแสนอ 8,667.- บำท 8,667.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562
72 วัสดุส ำนักงำน 56,385.79       56,385.79       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02852/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 46,385.79 บำท  46,385.79 บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

73 วัสดุส ำนักงำน 32,314.00       32,314.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02738/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 32,314.- บำท  32,314.- บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

74 วัสดุส ำนักงำน 83,877.30       83,877.30       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02923/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 83,877.30 บำท 83,877.30 บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

75 วัสดุส ำนักงำน 38,675.15       38,675.15       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02918/2562
จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 38,675.15 บำท  38,675.15 บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

76 วัสดุส ำนักงำน 46,309.60       46,309.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03340/2562
จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 46,309.60 บำท  46,309.60 บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

77
กระดำษต่อเน่ือง ขนำด 
9.5 น้ิว x 11 น้ิว 3 ช้ัน

25,500.00       
25,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ำกัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02762/2562

จ ำนวน 50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 25,500 บำท 25,500 บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562
78 วัสดุส ำนักงำน 62,675.25       62,675.25       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02997/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 62,675.25 บำท 62,675.25 บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562
79 วัสดุส ำนักงำน 20,544.00       20,544.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ำกัด บริษัท วีเจ ไอที จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02765/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 20,544.- บำท  20,544.- บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

80
ผ้ำหมึกบวกเลขด ำ แดง 
(กล่องขำว)

9,750.00         
9,750.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด ร้ำน ธนรัตน์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02847/2562

จ ำนวน 150 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 9,750.- บำท 9,750.- บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562
81 วัสดุส ำนักงำน 80,453.30       80,453.30       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03260/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 80,453.30 บำท  80,453.30 บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562
82 วัสดุส ำนักงำน 95,572.40       95,572.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03003/2562

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 95,572.40 บำท  95,572.40 บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

83 วัสดุส ำนักงำน 61,087.37       61,087.37       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03042/2562
จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 64,087.37 บำท  64,087.37 บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

84 วัสดุส ำนักงำน 46,031.40       46,031.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ำกัด บริษัท วีเจ ไอที จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02987/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 46,031.40 บำท  46,031.40 บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562

85

แผ่นซีดีเปล่ำ ชนิดมีตรำ
สัญลักษณ์ของ
โรงพยำบำล ย่ีห้อ SONY
 ขนำดควำมจุ 700 MB 23,754.00       23,754.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไวทอลซำยน์ จ ำกัด บริษัท ไวทอลซำยน์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02990/2562
จ ำนวน 600 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 23,754.- บำท  23,754.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562

86 วัสดุส ำนักงำน 64,670.80       64,670.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03037/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 64,670.80 บำท  64,670.80 บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

87 วัสดุส ำนักงำน 83,952.20       83,952.20       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03243/2562
จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 83,952.20 บำท 83,952.20 บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

88 วัสดุส ำนักงำน 81,063.20       81,063.20       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03336/2562
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 81,063.20 บำท  81,063.20 บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

89

ถุงซิบใสขนำด 30x32 
ซม. (ขนำด 12 น้ิว x 
13 น้ิว) 4,280.00         4,280.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ำกัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03245/2562
จ ำนวน 50 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 4,280.- บำท  4,280.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

90 วัสดุส ำนักงำน 49,434.00       49,434.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03313/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 49,434.- บำท  49,434.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

91 วัสดุส ำนักงำน 22,502.10       22,502.10       เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02233/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 22,502.10 บำท  22,502.10 บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

92
ธงชำติ ขนำด 3.00 x 
4.50 เมตร

2,400.00         2,400.00         
เฉพำะเจำะจง ร้ำน เพ่ิมพูนกำรค้ำ ร้ำน เพ่ิมพูนกำรค้ำ ตำมควำมต้องกำร 02237/2562

จ ำนวน 4 ผืน รำคำท่ีเสนอ 2,400.- บำท  2,400.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

93

เทปพลำสติกก้ันทำงเดิน
 สีเหลือง-ด ำ ขนำด 3 
น้ิว x 500 เมตร

941.60            941.60            

เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร 02453/2562
จ ำนวน 2 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 941.60 บำท  941.60 บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

94 วัสดุส ำนักงำน 3,156.50         3,156.50         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ตำมควำมต้องกำร 02515/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 3,156.50 บำท 3,156.50 บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

95

กระดำนไวท์บอร์ด
ธรรมดำ ขนำด 90 x 
130 ซม. 1,605.00         1,605.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ตำมควำมต้องกำร 02445/2562
จ ำนวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 1,605.- บำท  1,605.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

96

กระดำนไวท์บอร์ด
ธรรมดำ ขนำด 60 x 
80 ซม. 321.00            321.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ตำมควำมต้องกำร 02699/2562
จ ำนวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 321.- บำท  321.- บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

97

ฟิวเจอร์บอร์ดสีขำว 
ขนำด 120 x 250 ซม.
 หนำ 4 มิล 10,272.00       10,272.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด บริษัท อำทรพำณิชย์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02651/2562
จ ำนวน 40 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 10,272.- บำท  10,272.- บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

98
แผ่นยำงรองตัด ขนำด 
60 x 90 ซม.

1,112.80         
1,112.80         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ อุดมสำส์น ตำมควำมต้องกำร 03082/2562

จ ำนวน 2 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 1,112.80 บำท  1,112.80 บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

99
ผ้ำ TWL ขนำด 40 น้ิว 
x 100 หลำ 4,547.50         4,547.50         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตอิมปอร์ต ตำมควำมต้องกำร 03361/2562
จ ำนวน 1 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 4,547.50 บำท 4,547.50 บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

100
นมผงเบลนเดอร่ำ 2.5 
กก. 98,782.40       98,782.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02244/2562
จ ำนวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

101
น้ ำผลไม้ 40% ขนำด 
200 มล. ตรำทิปโก้คูล 7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02253/2562
จ ำนวน 30 ลัง รำคำท่ีเสนอ 7,200.- บำท  7,200.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

102 อำหำรแห้ง 12,225.00       12,225.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02307/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 12,225.- บำท  12,225.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

103 น้ ำด่ืมแบบถ้วยพลำสติก 13,200.00       13,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02245/2562
จ ำนวน 5,280 ถ้วย รำคำท่ีเสนอ 13,200.- บำท  13,200.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

104

นมเอนชัวร์ ENSURE 
VAN (POP) บรรจุถุง 
2,400 กรัม (400g x 
6) 43,484.80       43,484.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02292/2562
จ ำนวน 40 ถุง รำคำท่ีเสนอ 43,484.80 บำท  43,484.80 บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

105 นมผงเบลนเดอร่ำ 2.5 กก. 98,782.40       98,782.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02407/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562
106 นมผงเบลนเดอร่ำ 2.5 กก. 98,782.40       98,782.40       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02707/2562

จ ำนวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

107

นมเอนชัวร์ ENSURE 
VAN (POP) บรรจุถุง 
2,400 กรัม (400g x 
6) 43,484.80       43,484.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02771/2562
จ ำนวน 40 ถุง รำคำท่ีเสนอ 43,484.80 บำท  43,484.80 บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

108
Similac 1 AI Q Plus 
Intelli-Pro 400G

35,310.00       
35,310.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03010/2562

จ ำนวน 150 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 35,310.- บำท  35,310.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562
109 อำหำรแห้ง 98,193.90       98,193.90       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03322/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท 98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

110
น้ ำผลไม้ 40% ขนำด 
200 มล. ตรำทิปโก้คูล 7,200.00         7,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03328/2562
จ ำนวน 30 ลัง รำคำท่ีเสนอ 7,200.- บำท 7,200.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

111 ผงหมึก Canon 319II 473,200.00     473,200.00    เฉพำะเจำะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02203/2562
จ ำนวน 140 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 473,200.- บำท  473,200.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

112
กระดำษถ่ำยเอกสำร
อย่ำงดี 80 แกรม A4 240,750.00     240,750.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02191/2562
จ ำนวน 3,000 รีม รำคำท่ีเสนอ 240,750.- บำท  240,750.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562

113 วัสดุกำรเกษตร 231,601.50     231,601.50    เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร 03277/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 231,601.50 บำท 231,601.50 บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

114 ผงหมึก Canon 319II 473,200.00     473,200.00    เฉพำะเจำะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03317/2562
จ ำนวน 140 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 473,200.- บำท  473,200.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

115 วัสดุส ำนักงำน 159,210.00     159,210.00    เฉพำะเจำะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03237/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 159,210.- บำท  159,210.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

116 วัสดุกำรเกษตร 145,841.00     145,841.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร 02448/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 145,841.- บำท  145,841.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

117 TONER HP รุ่น CF280XC 482,356.00     482,356.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02157/2562
จ ำนวน 140 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 482,356.- บำท  482,356.- บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562

118 อำหำรแห้ง 81,217.00       81,217.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02395/2562
จ ำนวน 17 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 81,217.- บำท  81,217.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

119 อำหำรแห้ง 86,162.00       86,162.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03252/2562
จ ำนวน 15 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 86,162.- บำท  86,162.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2019

120 น้ ำตำลไอโซมอลทูโลส 12,000.00       12,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อีทเวลล์ จ ำกัด บริษัท อีทเวลล์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02296/2562
จ ำนวน 60 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท  12,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

121 ไข่ขำวต้มพร้อมทำน 100 กรัม 11,770.00       11,770.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไข่สุข จ ำกัด บริษัท ไข่สุข จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02570/2562
จ ำนวน 500 แท่ง รำคำท่ีเสนอ 11,770.- บำท 11,770.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

122

PRETHREADED 
MINIREVO WITH HIFI 
2.7MM 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ำกัด บ. เมดิไทม์ จ ำกัด ตามความต้องการ  02197/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  6,500.-บาท ราคาท่ีเสนอ  6,500.-บาท ของผู้ใช้  09/01/2562

123

ReconsP3.5,with low 
profile,12h/L156,cvd 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  02521/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ  7,500.-บาท ราคาท่ีเสนอ  7,500.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

124 LOCK-Scr PlusDrive2.0 27,100.00 27,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 02185/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร  ราคาท่ีเสนอ 27,100.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 27,100.-บาท ของผู้ใช้  09/01/2562

125

VA-LCP 

TC.DRP2.4,volar,3+6h.

51mm/L 32,330.00 32,330.00 เฉพาะเจาะจง บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  02539/2562

จ ำนวน 6 รำยกำร  ราคาท่ีเสนอ 32,330.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 32,330.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

126

Cortex Screw 3.5,Self-

tapping,L22mm. 88,175.00 88,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ จก. หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ จก. ตามความต้องการ 02411/2562

จ ำนวน 7 รำยกำร  ราคาท่ีเสนอ 88,175.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 88,175.-บาท ของผู้ใช้  15/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

127

3.5mm. Cortex Screw 

L.110mm. 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. บ. บำงกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 02682/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร  ราคาท่ีเสนอ 10,200.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 10,200.-บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

128

7.0MM X 25MM 

GENESYS MATRYX TM 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ำกัด บ. เมดิไทม์ จ ำกัด ตามความต้องการ 02503/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร  ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

129

Coroent Large 9x9x20 

mm.+Attrax 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02264/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร  ราคาท่ีเสนอ 19,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 19,000.-บาท ของผู้ใช้  11/01/2562

130

Coroent Large 8x9x26 

mm.+Attrax 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02684/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

131

Coroent Large 

8x11x20 mm.+Attrax 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02156/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ของผู้ใช้  08/01/2562

132

Multi Axial Screw 

3.5x20 mm. 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02287/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ของผู้ใช้  11/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

133

BIOLOX DELTA 

REVISION HEAD 12/14 

36MM S 76,799.00 76,799.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02413/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,799.- บาท ราคาท่ีเสนอ 76,799.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

134

NX029K VEGA PS 

FEMORAL COMPO 

CEM.F4NR 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02266/2562

จ ำนวน 5 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  11/01/2562

135

NX033K VEGA PS 

FEMORAL 

COMPONENT CEMENT 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02313/2562

จ ำนวน 5 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

136

NX027K VEGA PS 

FEMORAL COMPO 

CEM.F3NR 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02363/2562

จ ำนวน 5 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

137

NK462D BIOLOX 

DELTA HEAD 12/14 

28MM L 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02375/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 25,680.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,680.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

138

NC411T 

EXCIAPLASMAPORE 

CAP8/10 SIZE11MM 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02372/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

139

NX027K VEGA PS 

FEMORAL COMPO 

CEM.F3NR 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02317/2562

จ ำนวน 5 รำยกำร ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

140

NJ103D BIOLOX 

DELTA PRO HEAD 8/10 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02314/2562

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,170.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,170.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

141

NX010K VEGA 

FEMORAL COMPO 

CEM.F4L 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02367/2562

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

142

NX027K VEGA PS 

FEMORAL COMPO 

CEM.F3NR 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02365/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

143

NX008K VEGA PS 

FEMORAL COMPO 

CEM.F3L 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02267/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  11/01/2562

144

Medical equipment 

for tracking neuro 

waves 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ 02801/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

145

Medical equipment 

for tracking neuro 

waves 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ  02536/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

146

Medical equipment 

for tracking neuro 

waves 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ 02534/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

147

Medical equipment 

for tracking neuro 

waves 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ 02802/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

148

4.5MM GENESYS 

CROSSFT SUTURE 

ANCHOR WITH TWO 

NO.2 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 02975/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,800.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

149

4.2MM GREAT WHITE 

BLADE 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ  02958/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,800.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

150

4.5MM GENESYS 

CROSSFT SUTURE 

ANCHOR WITH TWO 

NO.2 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 02825/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,800.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

151

ARTHROSCOP 

INFLOW/OUTFLOW 

TUBING 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ  02807/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,300.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

152

FULL RADIUS RESECT 

3.5 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 02891/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,900.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

153

ARTHROSCOP 

INFLOW/OUTFLOW 

TUBING 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ  02892/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,400.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

154 Mesh 16x19 mm. 56,500.00 56,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02973/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 56,500.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

155

Coroent Large 9x9x20 

mm.+Attrax 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02817/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 57,000.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

156

4.2MM GREAT WHITE 

BLADE 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ 02893/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

157

Medical equipment 

for tracking neuro 

waves 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ 02272/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  11/01/2562

158 Cancellous Chips 5 CC. 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. วันฮันเดรด เมดิคัล จก. บ. วันฮันเดรด เมดิคัล จก. ตามความต้องการ  02506/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

159

Reduction Monoaxial 

Pedicle Screw 83,575.00 83,575.00 เฉพาะเจาะจง บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 02670/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,575.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,575.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

160 Cancellous Chips 5 CC. 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 02656/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

161

LCP Distal Fibular 

Plate 2.7/3.5,4 

holes,left 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 02397/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,500.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

162

LCP Distal Fibular 

Lateral Locking Plate 

4holes/right 63,600.00 63,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02528/2562

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 63,600.- บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

163

Multi-Axial Distal 

Fibular Locking Plate 

3holes/right 26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02394/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,700.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

164

Reconstruction 

Locking Plate 8holes 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02804/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,300.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

165 Cannulated Lag Screw 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  02537/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

166 Cannulated Lag Screw 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  02661/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

167

3H Fibular Fracture 

Locking Plate,Right 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  02657/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,425.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,425.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

168

Coroent Large 9x9x26 

mm.+Attrax 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 03191/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

169 3.5mm sterling cuda 13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ  03158/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,400.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

170

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.35x45 

mm 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ 02957/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,600.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

171

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02985/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,600.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

172

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02986/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 83,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 83,000.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

173

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 90,400.00 90,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02915/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 90,400.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

174

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ 02894/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

175

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02830/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 79,200.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

176

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ 02362/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

177

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 90,400.00 90,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02982/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 90,400.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2561

178

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ 03067/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,000.- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

179

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 90,400.00 90,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  03056/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 90,400.- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

180

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  03048/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,400.- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

181

Reduction Poly-Axial 

Pedicle Screw size 

6.5x40 mm 51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  03153/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

182

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02277/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ของผู้ใช้  11/01/2562

183

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ 02498/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 79,200.- บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

184

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 74,200.00 74,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02501/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 74,200.- บาท ของผู้ใช้  16/01/2562

185

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 73,600.00 73,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ 02281/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 73,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 73,600.- บาท ของผู้ใช้  11/01/2562

186

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02278/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ของผู้ใช้  11/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

187

Poly-Axial Pedicle 

Screw size 6.5x45 mm 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเตมส์ จก. ตามความต้องการ  02687/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,600.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

188

RedDeuce Tubing 

System Patient 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จก. บ. ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จก. ตามความต้องการ  02399/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

189

MPJ PLATE MEDIUM 

35 MM 26,395.00 26,395.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จก. บ. เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จก. ตามความต้องการ 02688/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,395.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,395.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

190 Schanz Screw 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็ม ดี ซี (ปท.) จก. บ. เอ็ม ดี ซี (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02675/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

191

Tibial Plateau Lateral 

Locking Plate-II H9T Lt 55,150.00 55,150.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอเมอร์สัน กรุ๊ป จก. บ. เอเมอร์สัน กรุ๊ป จก. ตามความต้องการ 02311/2562

จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 55,150.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562

192

TRILOGY CORT BONE 

SCREW 67,196.00 67,196.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  02268/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,196.- บาท ราคาท่ีเสนอ 67,196.- บาท ของผู้ใช้  15/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

193

NX009Z AS VEGA PS 

FEMORAL CEMENTED 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02667/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 68,000.- บาท ของผู้ใช้  18/01/2562

194

7.0mm. Cannulate 

Screw,L50/16mm. 8,040.00 8,040.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  02823/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,040.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,040.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

195

NX009Z AS VEGA PS 

FEMORAL COMPO 

CEM.F4NL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  02809/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  22/01/2562

196 Cannulated Lag Screw 34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  02882/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,989.- บาท ราคาท่ีเสนอ 34,989.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

197 PFNA Blade perforated 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  02883/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ของผู้ใช้  23/02/2562

198

Tibial Plateau Medial 

Locking Plate 

9holes/right 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02900/2562

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,100.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

199 Cannulated Lag Screw 36,701.00 36,701.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ 02902/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,701.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,701.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

200

ReconsP3.5,with low 

profile,10h/L130,cvd 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  02897/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

201

Medical equipment 

for tracking neuro 

waves 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ  02896/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

202

Multi-Axial Distal 

Fibular Locking Plate 

3holes/right 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  02890/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,800.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

203 PFNA Blade perforated 32,985.00 32,985.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 02886/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,985.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,985.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

204

2.0MM 12 HOLE 

STRAIGHT PLATE 

LOCKING TITANIUM 26,805.00 26,805.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  02887/2562

จ านวน 3. รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,805.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,805.- บาท ของผู้ใช้  23/01/2562

205

Reduction Monoaxial 

Pedicle Screw 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ 02953/2562

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

206 5.0mm. Locking Screw,ST 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  02963/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,250.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

207

5.0mm. Locking 

Screw,ST 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  02969/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

208

CANNULATED 

HEADLESS SCREW 25,252.00 25,252.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  02979/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,252.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,252.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

209 WEDGE PLATE 36,701.00 36,701.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  02978/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,701.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,701.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

210

Medical equipment 

for tracking neuro 

waves 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. ตามความต้องการ  02981/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,000.- บาท ของผู้ใช้  24/01/2562

211 Cannulated Lag Screw 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  03041/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,556..- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,556..- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

212

CANNULATED 

HEADLESS SCREW 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  03036/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

213

CANNULATED 

HEADLESS SCREW 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ 03039/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,704.- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

214

CANNULATED 

HEADLESS SCREW 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  03038/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,556.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,556.- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

215

2.5 Trilock 

Dist.Rad.P1,h,Dorsal 

Left 41,785.00 41,785.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ 03047/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,785.- บาท ราคาท่ีเสนอ 41,785.- บาท ของผู้ใช้  25/01/2562

216 PFNA Blade perforated 32,985.00 32,985.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03165/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,985.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,985.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

217 PFNA Blade perforated 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 03162/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

218

5.0mm. Locking 

Screw,ST 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03160/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

219

3.5mm. Locking Head 

Screw 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03157/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,300.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

220

2.5 Trilock Total Wrist 

Fus.PI Straight 37,025.00 37,025.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  03155/2562

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,025.- บาท ราคาท่ีเสนอ 37,025.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

221

2.5MM 3 X 8 T 

PLATE,LOCKING,TITANI

UM 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) บ. ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ปท.) ตามความต้องการ  03184/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,145.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,145.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

222

UPS 3.5 MM PLATE 

12 MM 24,295.00 24,295.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จก. บ. เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จก. ตามความต้องการ  03161/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,295.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,295.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

223 PFNA Blade perforated 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03168/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,500.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

224 PFNA Blade perforated 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03172/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

225

LCP Lat,Distal 

Fibula2.7/3.5,3h/L,L73

M 29,640.00 29,640.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 03200/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,640.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,640.- บาท ของผู้ใช้  29/01/2562

226

Multi-Axial Distal 

Fibular Locking Plate 

3holes/right 28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  03222/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,400.- บาท ของผู้ใช้  30/01/2562

227 PALACOS R+G 1X40 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ จก. หจก. ปิยะแอนด์แอสโซซิเอทส์ จก. ตามความต้องการ  03226/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,800.- บาท ของผู้ใช้  30/01/2562

228

3.5mm. Locking Head 

Screw 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03274/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,900.- บาท ของผู้ใช้  30/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

229

LCP Lat,Distal 

Fibula2.7/3.5,4h/L,L86

M 28,240.00 28,240.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 03270/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,240.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,240.- บาท ของผู้ใช้  30/01/2562

230

3.5mm. Locking Head 

Screw 29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03339/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,100.- บาท ของผู้ใช้  31/01/2562

231

VA-LCP 

TC.DRP2.4,volar,4+6h.

63mm/L 32,330.00 32,330.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03333/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,330.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,330.- บาท ของผู้ใช้  31/01/2562

232

3.5mm. Locking Head 

Screw 31,900.00 31,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03330/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,900.- บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

233

Reduction Monoaxial 

Pedicle Screw 63,134.00 63,134.00 เฉพาะเจาะจง บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ  03318/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 63,134.- บาท ราคาท่ีเสนอ 63,134.- บาท ของผู้ใช้  31/01/2562

234

CLAW 2.7MM PLATE 

20MM 50,690.00 50,690.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จก. บ. เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จก. ตามความต้องการ  03315/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 50,690.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,690.- บาท ของผู้ใช้  31/01/2562

235 include Optibone 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิมเจนส์ จก. บ. ซิมเจนส์ จก. ตามความต้องการ 03312/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

236 include Optibone 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิมเจนส์ จก. บ. ซิมเจนส์ จก. ตามความต้องการ  03309/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท ของผู้ใช้  31/01/2562

237

5.0mm. Locking 

Screw,ti 38,380.00 38,380.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  03327/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,380.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,380.- บาท ของผู้ใช้  31/01/2562

238

PRETHREADED 

MINIREVO WITH HIFI 

2.7MM 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จ ากัด บ. เมดิไทม์ จ ากัด ตามความต้องการ  03325/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,000.- บาท ของผู้ใช้  31/01/2562

239 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 5,900 5,900 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 02346/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,900.-บำท  5,900.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

240 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 217,600 217,600 เจำะจง  บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ำกัด  บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 02243/2562
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 217,600.-บำท  217,600.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

241 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 75,500 75,500 เจำะจง  บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด  บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด ควำมต้องกำร 02293/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 75,500.-บำท 75,500.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

242 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 5,300 5,300 เจำะจง
 บริษัท แอดวำนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป 

จ ำกัด
 บริษัท แอดวำนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป 

จ ำกัด ควำมต้องกำร 02324/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,300.-บำท  5,300.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

243 จ้ำงเหมำบริกำร สอบเทียบ 97,600 97,600 เจำะจง บริษัท ศุนย์ห้องปฏิบัติกำร บริษัท ศุนย์ห้องปฏิบัติกำร ควำมต้องกำร 02221/2562
จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 97,600.-บำท  97,600.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

244 จ้ำงเหมำบริกำร สอบเทียบ 98,500 98,500 เจำะจง บริษัท ศุนย์ห้องปฏิบัติกำร บริษัท ศุนย์ห้องปฏิบัติกำร ควำมต้องกำร 02323/2562
จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 98,500.-บำท  98,500.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

245
จ้ำงเหมำบริกำร ท ำฟัน
ปลอม 55,533 55,533 เจำะจง

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด ควำมต้องกำร 02347/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 55,533.-บำท  55,533.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

246
จ้ำงเหมำบริกำร ท ำฟัน
ปลอม 19,067 19,067 เจำะจง

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด ควำมต้องกำร 02351/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 19,067.40.-บำท  19,067.40.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

247
จ้ำงเหมำบริกำร ท ำฟัน
ปลอม 42,843 42,843 เจำะจง

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด ควำมต้องกำร 02348/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 42,842.80.-บำท  42,842.80.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

248
จ้ำงเหมำบริกำร ท ำฟัน
ปลอม 35,652 35,652 เจำะจง

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด ควำมต้องกำร 02349/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 35,652.40.-บำท  35,652.40.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

249
จ้ำงเหมำบริกำร ท ำฟัน
ปลอม 23,176 23,176 เจำะจง

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด ควำมต้องกำร 02350/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 23,176.20.-บำท 23,176.20.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

250
จ้ำงเหมำบริกำร ท ำฟัน
ปลอม 20,919 20,919 เจำะจง

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด

 บริษัท สำยน้ ำทิพย์เด็นตอลแลบอรำ
ตอร่ี จ ำกัด ควำมต้องกำร 02508/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 20,918.50.-บำท  20,918.50.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

251
จ้ำงเหมำบริกำร ท ำฟัน
ปลอม 43,271 43,271 เจำะจง  บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ำกัด  บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ำกัด ควำมต้องกำร 02509/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 43,270.80.-บำท  43,270.80.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

252 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 2,000 2,000 เจำะจง บริษัท ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัด บริษัท ฟำร์ ทริลเลียน จ ำกัด ควำมต้องกำร 02635/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,000.-บำท  2,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

253 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 9,000 9,000 เจำะจง บริษัท ออมนิแคร์ จ ำกัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 02631/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 9,000.-บำท  9,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

254 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 35,000 35,000 เจำะจง บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 02627/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 35,000.-บำท  35,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

255 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 35,000 35,000 เจำะจง บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 02632/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 35,000.-บำท  35,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

256 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 30,000 30,000 เจำะจง บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 02624/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 30,000.-บำท  30,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

257 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 02885/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

258 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 02875/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

259 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 02860/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

260 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 02869/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

261 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 26,215 26,215 เจำะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ควำมต้องกำร 02856/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 26,215.-บำท  26,215.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

262 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 51,360 51,360 เจำะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ควำมต้องกำร 02863/2562
จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 51,359.98.-บำท  51,359.98.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

263 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 17,500 17,500 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 02857/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,500.-บำท  17,500.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

264 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 428,000 428,000 เจำะจง  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ควำมต้องกำร 02996/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 428,000.-บำท  428,000.-บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

265 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 320,000 320,000 เจำะจง  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ควำมต้องกำร 02994/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 320,000.-บำท  320,000.-บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

266 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 17,500 17,500 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03085/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,500.-บำท  17,500.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

267 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 28,700 28,700 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03086/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 28,700.-บำท  28,700.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

268 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 1,100 1,100 เจำะจง ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ควำมต้องกำร 03093/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 1,100.-บำท  1,100.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

269 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 27,000 27,000 เจำะจง  บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด  บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ำกัด ควำมต้องกำร 03094/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 27000.-บำท  27000.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562
270 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 3,500 3,500 เจำะจง บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จ ำกัด บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03092/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 3,500.-บำท 3,500.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562
271 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 2,700 2,700 เจำะจง  บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มม่ิง จ ำกัด  บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มม่ิง จ ำกัด ควำมต้องกำร 03088/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,700.-บำท  2,700.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

272 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 9,651 9,651 เจำะจง  บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย)จ ำกัด  บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย)จ ำกัด ควำมต้องกำร 03089/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 9651.-บำท  9651.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

273 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 38,500 38,500 เจำะจง  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03090/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 38,500.-บำท  38,500.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

274 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 48,580 48,580 เจำะจง  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03091/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 48,580.-บำท  48,580.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

275 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 55,000 55,000 เจำะจง  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03198/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 55,000.-บำท  55,000.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

276 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 185,000 185,000 เจำะจง  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์  บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ ควำมต้องกำร 03185/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 185,000.-บำท 185,000.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

277 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 03196/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

278 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 03194/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

279 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 03192/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

280 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 8,080 8,080 เจำะจง  บริษัท จ ำเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ำกัด  บริษัท จ ำเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03190/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 8,080.-บำท  8,080.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562
281 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 17,400 17,400 เจำะจง  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03211/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,400.-บำท  17,400.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562
282 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 450 450 เจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส พี เมด ควำมต้องกำร 03212/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 450.-บำท  450.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562
283 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 13,860 13,860 เจำะจง  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03238/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 13,860.-บำท  13,8600.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562
284 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 15,960 15,960 เจำะจง บริษัท สเปซเมด จ ำกัด บริษัท สเปซเมด จ ำกัด ควำมต้องกำร 03249/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 15,960.-บำท  15,960.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

285 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 69,000 69,000 เจำะจง  บริษัท บอสส์ เมด เอ้นจิเนียร่ิง จ ำกัด  บริษัท บอสส์ เมด เอ้นจิเนียร่ิง จ ำกัด ควำมต้องกำร 03247/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 69,000.-บำท  69,000.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

286
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
กำรแพทย์ 76,500 76,500 เจำะจง  ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป  บริษัท บอสส์ เมด เอ้นจิเนียร่ิง จ ำกัด ควำมต้องกำร 03213/2562
จ ำนวน 17 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 76,500.-บำท  76,500.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

287 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 20,286 20,286 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03262/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 20,286.-บำท 20,286.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

288 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 21,330 21,330 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03294/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 21,330.-บำท 21,330.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

289 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 21,330 21,330 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03293/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 21,330.-บำท 21,330.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

290 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 7,265 7,265 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03292/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,265.-บำท 7,265.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

291 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 7,265 7,265 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03291/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,265.-บำท 7,265.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

292 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 17,500 17,500 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03289/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,500.-บำท 17,500.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

293 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 17,500 17,500 เจำะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 

(มหำชน) ควำมต้องกำร 03288/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,500.-บำท 17,500.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

294 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 3,500 3,500 เจำะจง ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ควำมต้องกำร 03287/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 3,500.-บำท  3,500.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

295 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 5,000 5,000 เจำะจง ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ควำมต้องกำร 03282/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,000.-บำท  5,000.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

296 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 5,000 5,000 เจำะจง ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ควำมต้องกำร 03295/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,000.-บำท  5,000.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

297 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 42,000 42,000 เจำะจง บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03276/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 42,000.-บำท  42,000.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

298 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 1,500 1,500 เจำะจง ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ควำมต้องกำร 03348/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 1,500.-บำท  1,500.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

299 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 3,500 3,500 เจำะจง ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ควำมต้องกำร 03345/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 3,500.-บำท  3,500.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

300 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 37,010 37,010 เจำะจง  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03341/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 37,010.-บำท  37,010.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

301 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 56,175 56,175 เจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรีนเพียว (2009)  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กรีนเพียว (2009) ควำมต้องกำร 03337/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 56,175.-บำท  56,175.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

302 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 8,000 8,000 เจำะจง  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด ควำมต้องกำร 03397/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 8,000.-บำท  8,000.-บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

303 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 31,500 31,500 เจำะจง ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ร้ำนเอ.พี.เมท กรุ๊ป ควำมต้องกำร 03352/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 31,500.-บำท  31,500.-บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

304 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 7,490 7,490 เจำะจง  บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด  บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ควำมต้องกำร 03404/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,490.-บำท  7,490.-บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

305 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 7,490 7,490 เจำะจง  บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด  บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ควำมต้องกำร 03399/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,490.-บำท  7,490.-บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

306 ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย์ 5,600 5,600 เจำะจง  ร้ำนมีดี ซัพพลำย โดยประทีป พ่ึงเสือ  ร้ำนมีดี ซัพพลำย โดยประทีป พ่ึงเสือ ควำมต้องกำร 03398/2562
จ ำนวน 8 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,600.-บำท  5,600.-บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

307 วัสดุวิทยำศำสตร์ 28,355.00 28,355.00 เฉพำะเจำะจง
บ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์

 จ ำกัด
บ. เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์

 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02161/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 28,355.-บำท รำคำท่ีเสนอ 28,355.-บำท ของผู้ใช้ 1/9/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

308 วัสดุวิทยำศำสตร์ 5,403.50 5,403.50 เฉพำะเจำะจง บ. เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด บ. เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02163/2562
จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,403.50.-บำท รำคำท่ีเสนอ 5,403.50.-บำท ของผู้ใช้ 1/9/2562

309

Disposable Test 
Tube 13x100 mm.-
Pyrex (1000 pcs.) 99,617.00 99,617.00 เฉพำะเจำะจง บ. โอเช่ียนเมด จ ำกัด บ. โอเช่ียนเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02153/2562
จ ำนวน 38 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 99,617.-บำท รำคำท่ีเสนอ 99,617.-บำท ของผู้ใช้ 1/9/2562

310
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 31,500.00 31,500.00 เฉพำะเจำะจง บ. เอ.ที.เมดิแคร์ จ ำกัด บ. เอ.ที.เมดิแคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02257/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 31,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 31,500.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2562

311
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 18,109.75 18,109.75 เฉพำะเจำะจง บ. โอเช่ียนเมด จ ำกัด บ. โอเช่ียนเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02202/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 18,109.75.-บำท รำคำท่ีเสนอ 18,109.75.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2562

312
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 11,700.00 11,700.00 เฉพำะเจำะจง บ. เมดดิก้ำ จ ำกัด บ. เมดดิก้ำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02658/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 11,700.-บำท รำคำท่ีเสนอ 11,700.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2562

313
Molecu Tech REBA 
HPV-ID 22,800.00 22,800.00 เฉพำะเจำะจง

บ. วำยดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

บ. วำยดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02231/2562

จ ำนวน 1 Kit รำคำท่ีเสนอ 22,800.-บำท รำคำท่ีเสนอ 22,800.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2562

314

Tube Screw Cap 
13*100 mm. "Pyrex" 
(with cap phenolic) 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ำกัด บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02207/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 5,000 อัน รำคำท่ีเสนอ 96,300.-บำท รำคำท่ีเสนอ 96,300.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2562
315 Tissue Cassettes 72,000.00 72,000.00 เฉพำะเจำะจง นำย อธิ เจริญทรัพย์ นำย อธิ เจริญทรัพย์ ตำมควำมต้องกำร 02260/2562

จ ำนวน 48,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 72,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 72,000.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2562

316

ไนโตรเจนเลว 
CRYOSPEED 
NITROGEN (TOP UP-
DEWAR) 3,210.00 3,210.00 เฉพำะเจำะจง บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02217/2562
จ ำนวน 50 Kg. รำคำท่ีเสนอ 3,210.-บำท รำคำท่ีเสนอ 3,210.-บำท ของผู้ใช้ 1/11/2562

317
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 57,362.70 57,362.70 เฉพำะเจำะจง บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ำกัด บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02366/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 57,362.70.-บำท รำคำท่ีเสนอ 57,362.70.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

318

Cover Glass 22x40 
mm. Menzel, 10x1 
oz. 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บ. โอเช่ียนเมด จ ำกัด บ. โอเช่ียนเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02405/2562
จ ำนวน 10 box รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

319 Micro Slide Glass 26,400.00 26,400.00 เฉพำะเจำะจง บ. เอ็นพี เหม็ด จ ำกัด บ. เอ็นพี เหม็ด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02402/2562
จ ำนวน  24 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 26,400.-บำท รำคำท่ีเสนอ 26,400.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

320
หลอดอลูมิเนียมเคลือบ
ขำว ขนำด 75 กรัม 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02370/2562
จ ำนวน  1,000 หลอด รำคำท่ีเสนอ 7,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 7,500.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

321
กระปุกพลำสติก ขนำด 
300 กรัม 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02361/2562
จ ำนวน   500 ใบ รำคำท่ีเสนอ 8,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 8,000.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

322
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 33,084.40 33,084.40 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02358/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 33,084.40.-บำท รำคำท่ีเสนอ 33,084.40.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

323

SODIUM CITRATE 
DIHYDRATE ACS 
REAGENT 3,413.30 3,413.30 เฉพำะเจำะจง บ. เอส เอ็ม เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด บ. เอส เอ็ม เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02306/2562
จ ำนวน  1 Each รำคำท่ีเสนอ 3,413.30.-บำท รำคำท่ีเสนอ 3,413.30.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

324 Slide ปลำยฝ้ำ 15,750.00 15,750.00 เฉพำะเจำะจง บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ำกัด บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02301/2562
จ ำนวน  450 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 15,750.-บำท รำคำท่ีเสนอ 15,750.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

325
ขวดเพทใส ขนำด 240 
มล. 9,630.00 9,630.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมบูรณ์ทรัพย์พลำสติก ร้ำน สมบูรณ์ทรัพย์พลำสติก ตำมควำมต้องกำร 02462/2562
จ ำนวน  2,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 9,630.-บำท รำคำท่ีเสนอ 9,630.-บำท ของผู้ใช้ 16/01/2562

326
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 22,416.50 22,416.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมบูรณ์ทรัพย์พลำสติก ร้ำน สมบูรณ์ทรัพย์พลำสติก ตำมควำมต้องกำร 02378/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 22,416.50.-บำท รำคำท่ีเสนอ 22,416.50.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

327

ไนโตรเจนเลว 
CRYOSPEED 
NITROGEN (TOP UP-
DEWAR) 3,210.00 3,210.00 เฉพำะเจำะจง บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02467/2562
จ ำนวน 50 Kg. รำคำท่ีเสนอ 3,210.-บำท รำคำท่ีเสนอ 3,210.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

328

หลอดอลูมิเนียมพิมพ์ 
Analgesic Cream 
ขนำด 30 กรัม แถบสี
ชมพู-เขียว 85,000.00 85,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02481/2562
จ ำนวน 20,000 หลอด รำคำท่ีเสนอ 85,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 85,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

329 ผ้ำเช็ดท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือ Biosanitizer-S Wipes47,500.00 47,500.00 เฉพำะเจำะจง บ. ชูมิตร 1967 จ ำกัด บ. ชูมิตร 1967 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02466/2562
จ ำนวน 50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 47,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 47,500.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

330 Cover Slip 24x50 mm. ขนำดบรรจุ 10x100 pcs.14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจง บ. เซสท์-เมด จ ำกัด บ. เซสท์-เมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02464/2562
จ ำนวน 20 Pkg. รำคำท่ีเสนอ 14,980.-บำท รำคำท่ีเสนอ 14,980.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

331 DCIP test 10,511.00 10,511.00 เฉพำะเจำะจง บ. พี ซี ที ลำบอรำตอร่ี เซอร์วิส จ ำกัด บ. พี ซี ที ลำบอรำตอร่ี เซอร์วิส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02460/2562
จ ำนวน  457 TEST รำคำท่ีเสนอ 10,511.-บำท รำคำท่ีเสนอ 10,511.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

332
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 8,474.40 8,474.40 เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์ ซี เอ็ม ซัพพลำยส์ หจก.อำร์ ซี เอ็ม ซัพพลำยส์ ตำมควำมต้องกำร 02458/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 8,474.40.-บำท รำคำท่ีเสนอ 8,474.40.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

333

Micoro Slide Glass 
Model : Platinum 
PRO-11 26,400.00 26,400.00 เฉพำะเจำะจง บ. เอ็นพี เหม็ด จ ำกัด บ. เอ็นพี เหม็ด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02452/2562
จ ำนวน 24 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 26,400.-บำท รำคำท่ีเสนอ 26,400.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

334
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 32,153.50 32,153.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมบูรณ์ทรัพย์พลำสติก ร้ำน สมบูรณ์ทรัพย์พลำสติก ตำมควำมต้องกำร 02479/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 32,153.50.-บำท รำคำท่ีเสนอ 32,153.50.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

335
กระบอกพลำสติก ขนำด
 500 cc. ฝำสีเขียว 13,500.00 13,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02473/2562
จ ำนวน  1,500 ใบ รำคำท่ีเสนอ 13,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 13,500.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

336
กระปุกพลำสติก ขนำด 
60 กรัม 68,600.00 68,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02456/2562
จ ำนวน  9,800 ใบ รำคำท่ีเสนอ 68,600.-บำท รำคำท่ีเสนอ 68,600.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

337
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 10,432.50 10,432.50 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คอมมอนกรุ๊พ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คอมมอนกรุ๊พ ตำมควำมต้องกำร 02302/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 10,432.50.-บำท รำคำท่ีเสนอ 10,432.50.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

338

10 AMP OF CAL STD
 850 mOSmol/Kg 
ผลิตภัณฑ์ GONOTEC, 
GERMANY 3,814.55 3,814.55 เฉพำะเจำะจง บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02392/2562
จ ำนวน  1 ชุด รำคำท่ีเสนอ 3,814.55.-บำท รำคำท่ีเสนอ 3,814.55.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

339
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02409/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

340

MEASURING VESSELS
 1000/PKผลิตภัณฑ์ 
GONOTEC, GERMANY 20,469.10 20,469.10 เฉพำะเจำะจง บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02398/2562
จ ำนวน   2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 20,469.10.-บำท รำคำท่ีเสนอ 20,469.10.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

341

ขวดแชมพูฝำป๊อกแป็กสี
เขียว ขนำด 240 ซีซี 
(PP) 22,500.00 22,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02552/2562
จ ำนวน   3,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 22,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 22,500.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

342
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 67,567.50 67,567.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02558/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 67,567.50.-บำท รำคำท่ีเสนอ 67,567.50.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

343
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 14,766.00 14,766.00 เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บัวทองวัฒนำ
อุตสำหกรรม

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บัวทองวัฒนำ
อุตสำหกรรม ตำมควำมต้องกำร 02556/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 14,766.-บำท รำคำท่ีเสนอ 14,766.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

344
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 18,992.50 18,992.50 เฉพำะเจำะจง บ.  ที ซี พี 1995 ไดเวอร์ซิไฟด์ จ ำกัด บ.  ที ซี พี 1995 ไดเวอร์ซิไฟด์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02557/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 18,992.50.-บำท รำคำท่ีเสนอ 18,992.50.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

345
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,384.00 99,384.00 เฉพำะเจำะจง บ. กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ำกัด บ. กรุงเทพ อินเตอร์ โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02580/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 99,384.-บำท รำคำท่ีเสนอ 99,384.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

346
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 31,672.00 31,672.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ำกัด บริษัท ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02638/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 31,672.-บำท รำคำท่ีเสนอ 31,672.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

347

39601006 
Paraplast, 1 kg Bags, 
Case/ 8 Bags 81,320.00 81,320.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02637/2562

จ ำนวน 40 Case รำคำท่ีเสนอ 81,320.-บำท รำคำท่ีเสนอ 81,320.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

348
No-wire tube rack 13 
mm Red 6,420.00 6,420.00 เฉพำะเจำะจง บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02633/2562
จ ำนวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 6,420.-บำท รำคำท่ีเสนอ 6,420.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

349 DCIP test 11,316.00 11,316.00 เฉพำะเจำะจง บ. พี ซี ที ลำบอรำตอร่ี เซอร์วิส จ ำกัด บ. พี ซี ที ลำบอรำตอร่ี เซอร์วิส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02634/2562
จ ำนวน  492 TEST รำคำท่ีเสนอ 11,316.-บำท รำคำท่ีเสนอ 11,316.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

350
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02630/2562

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 37,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 37,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

351
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 71,280.00 71,280.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02629/2562

จ ำนวน 12 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 71,280.-บำท รำคำท่ีเสนอ 71,280.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

352

Cellprep Plus LBC 
Non Gyne 
(Respiratory Tract 
Solution) 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02681/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 200 ชุด รำคำท่ีเสนอ 60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 60,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

353
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 140,170.00 140,170.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีพลัส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท วีพลัส เทคโนโลยี จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02685/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 140,170.-บำท รำคำท่ีเสนอ 140,170.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

354
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02712/2562

จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 37,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 37,000.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

355
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02713/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 48,345.-บำท รำคำท่ีเสนอ 48,345.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

356
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 17,812.00 17,812.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02577/2562

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 17,812.-บำท รำคำท่ีเสนอ 17,812.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

357

Micro EDTA tube 0.5 
ml, 1,000/pk 11x55 
mm. 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ควอลิฟำย กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ควอลิฟำย กรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02716/2562
จ ำนวน 10 PK รำคำท่ีเสนอ 38,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 38,000.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

358

ถุงมือส ำหรับเตรียมยำ
เคมีบ ำบัด เบอร์ 8 Dry 
box gloves size 8 
glove port inner 
diameter 220 mm 14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รีเนำน์ เทคนิคอล จ ำกัด บริษัท รีเนำน์ เทคนิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02714/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 2 pc รำคำท่ีเสนอ 14,980.-บำท รำคำท่ีเสนอ 14,980.-บำท ของผู้ใช้ 22/01/2562

359
GAMMEX RF STERILE 
GLOVE 8.5, 40PRS 4,880.00 4,880.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ำกัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02867/2562

จ ำนวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 4,880.-บำท รำคำท่ีเสนอ 4,880.-บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

360
ขวดยำน้ ำแบน 240 ซีซี
 ฝำแดง 21,549.80 21,549.80 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ที ซี พี 1995 ไดเวอร์ซิไฟด์ 
จ ำกัด

บริษัท ที ซี พี 1995 ไดเวอร์ซิไฟด์ 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02865/2562

จ ำนวน 5,300 ชุด รำคำท่ีเสนอ 21,549.80บำท รำคำท่ีเสนอ 21,549.80บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

361 DCIP test 10,235.00 10,235.00 เฉพำะเจำะจง บ. พี ซี ที ลำบอรำตอร่ี เซอร์วิส จ ำกัด บ. พี ซี ที ลำบอรำตอร่ี เซอร์วิส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02864/2562
จ ำนวน  445 TEST รำคำท่ีเสนอ 10,235.-บำท รำคำท่ีเสนอ 10,235.-บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

362

ไนโตรเจนเลว 
CRYOSPEED 
NITROGEN (TOP UP-
DEWAR) 3,210.00 3,210.00 เฉพำะเจำะจง บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02861/2562
จ ำนวน 50 Kg. รำคำท่ีเสนอ 3,210.-บำท รำคำท่ีเสนอ 3,210.-บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

363 X-free 5L 10,967.50 10,967.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ำกัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02859/2562
จ ำนวน 5 bott. รำคำท่ีเสนอ 10,967.50บำท รำคำท่ีเสนอ 10,967.50บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

364
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02868/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 2,800.-บำท รำคำท่ีเสนอ 2,800.-บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

365
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 41,280.00 41,280.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02877/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 41,280.-บำท รำคำท่ีเสนอ 41,280.-บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

366
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 43,998.00 43,998.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02948/2562

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 43,998.-บำท รำคำท่ีเสนอ 43,998.-บำท ของผู้ใช้ 23/01/2562

367

ท่ีรัดปำกขวดแบบแห้ง
ขำวขุ่น พร้อมพิมช่ือ
โรงพยำบำล ขนำด 
45x30 mm. ตัวอักษร
สีฟ้ำ 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้ำน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตำมควำมต้องกำร 02946/2562
จ ำนวน 30,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 10,500.-บำท รำคำท่ีเสนอ 10,500.-บำท ของผู้ใช้ 24/01/2562

368

50 cc. Matal Luer 
Lock Tip/Ground 
Barrels 7,960.80 7,960.80 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02944/2562
จ ำนวน 12 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 7,960.80บำท รำคำท่ีเสนอ 7,960.80บำท ของผู้ใช้ 24/01/2562

369 Cover Glass 24x50 mm. 9,202.00 9,202.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเช่ียนเมด จ ำกัด บริษัท โอเช่ียนเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02945/2562
จ ำนวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 9,202.-บำท รำคำท่ีเสนอ 9,202.-บำท ของผู้ใช้ 24/01/2562

370
SMARTSET GHV GENT 
AMICIN 40G 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02941/2562

จ ำนวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท ของผู้ใช้ 24/01/2562

371
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 80,445.00 80,445.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02942/2562

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 80,445.-บำท รำคำท่ีเสนอ 80,445.-บำท ของผู้ใช้ 24/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

372
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 63,237.00 63,237.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02939/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 63,237.-บำท รำคำท่ีเสนอ 63,237.-บำท ของผู้ใช้ 24/01/2562

373
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 41,280.00 41,280.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03019/2562

จ ำนวน 7 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 41,280.-บำท รำคำท่ีเสนอ 41,280.-บำท ของผู้ใช้ 25/01/2562

374
SIGPS CEM FEM W 
LUGST LT SZ1.5 4,280.00 4,280.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03021/2562

จ ำนวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 4,280.-บำท รำคำท่ีเสนอ 4,280.-บำท ของผู้ใช้ 25/01/2562

375
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03020/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 21,400.-บำท รำคำท่ีเสนอ 21,400.-บำท ของผู้ใช้ 25/01/2562

376

"DELTALAB" 60ml 
Container PP Green 
Cap Graduated Sterile 3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง บ. แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด บ. แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03029/2562
จ ำนวน 1,000 Pc รำคำท่ีเสนอ 3,300.-บำท รำคำท่ีเสนอ 3,300.-บำท ของผู้ใช้ 25/01/2562

377

Biosphere @ Fil.Tip 
1250ul, long (96 
pcs./box, 8 box/case) 5,621.76 5,621.76 เฉพำะเจำะจง บ. ไอซำยเอนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด บ. ไอซำยเอนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03025/2562
จ ำนวน  3 ลัง รำคำท่ีเสนอ 5,621.76.-บำท รำคำท่ีเสนอ 5,621.76.-บำท ของผู้ใช้ 25/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

378
FALCON PIPETTE 
CONTROLLER 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด บ. พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03032/2562
จ ำนวน  1 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท รำคำท่ีเสนอ 12,840.-บำท ของผู้ใช้ 25/01/2562

379
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 94,946.45 94,946.45 เฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03040/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 94,946.45.-บำท รำคำท่ีเสนอ 94,946.45.-บำท ของผู้ใช้ 25/01/2562

380
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 72,198.25 72,198.25 เฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02940/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 72,198.25.-บำท รำคำท่ีเสนอ 72,198.25.-บำท ของผู้ใช้ 29/01/2562

381
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 6,280.90 6,280.90 เฉพำะเจำะจง บ. ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ำกัด บ. ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03151/2562
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 6,280.90.-บำท รำคำท่ีเสนอ 6,280.90.-บำท ของผู้ใช้ 29/01/2562

382

ชุดเจำะเก็บเกล็ดโลหิต
แบบ Apheresis ชนิดมี
ชุดกรองเม็ดเลือดขำว 96,375.00 96,375.00 เฉพำะเจำะจง บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกัด บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03149/2562
จ ำนวน 15 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,375.-บำท รำคำท่ีเสนอ 96,375.-บำท ของผู้ใช้ 29/01/2562

383

High-profile 
disposable 
blades818 (10x50) 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03150/2562
จ ำนวน  10 box รำคำท่ีเสนอ 30,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 30,000.-บำท ของผู้ใช้ 29/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

384
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 10,272.00 10,272.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ำกัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03204/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 10,272.-บำท รำคำท่ีเสนอ 10,272.-บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562

385
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 50,397.00 50,397.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท รีเนำน์ เทคนิคอล จ ำกัด บริษัท รีเนำน์ เทคนิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03231/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 50,397.-บำท รำคำท่ีเสนอ 50,397.-บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562

386
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 90,933.95 90,933.95 เฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03236/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 90,933.95 บำท รำคำท่ีเสนอ 90,933.95 บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562

387

High-profile 
disposabie blades 
No.818 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด บ. ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03296/2562
จ ำนวน 20 Box รำคำท่ีเสนอ 60,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 60,000.-บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562

388
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 6,084.02 6,084.02 เฉพำะเจำะจง บ. ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บ. ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03215/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 6,084.02 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,084.02 บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562

389

ชุดน้ ำยำ Cytology test
 Non-GYN Thinprep 
จ ำนวน 250 Test 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกัด บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03219/2562
จ ำนวน 1 Set รำคำท่ีเสนอ 80,000.- บำท รำคำท่ีเสนอ 80,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

390
OMNISPAN MENISCAL 
REPAIR 12 DEGREE 4,280.00 4,280.00 เฉพำะเจำะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02872/2562

จ ำนวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 4,280.-บำท รำคำท่ีเสนอ 4,280.-บำท ของผู้ใช้ 30/01/2562
391 จ้ำงเหมำบริกำร 98,500 98,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอณิญญำ รักไทย นำงสำวอณิญญำ รักไทย ตำมควำมต้องกำร 03015/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 98,500.- บำท 98,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562
392 จัดท ำปกประกำศนียบัตร 12,000 12,000 เฉพำะเจำะจง นำงภูริตำ มูลเพ็ชร นำงภูริตำ มูลเพ็ชร ตำมควำมต้องกำร 02247/2562

จ ำนวน 60 ใบ  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562
393 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีวันเปิดและ 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง นำงนภัสกร พิษฐำพร นำงนภัสกร พิษฐำพร ตำมควำมต้องกำร 02196/2562

ปิดโครงกำร จ ำนวน 1 โครงกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท 18,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562
394 จ้ำงเหมำจัดท ำกระเป๋ำเอกสำรส ำหรับ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง นำงทนำ สุวรรณมณี นำงทนำ สุวรรณมณี ตำมควำมต้องกำร 02180/2562

ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 60 ใบ  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 9,000.- บำท 9,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562
395 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 90,000 90,000 เฉพำะเจำะจง นำงจุรี จันทร์กล่ัน นำงจุรี จันทร์กล่ัน ตำมควำมต้องกำร 02164/2562

จ ำนวน 1 โครงกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562
396 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 12,000 12,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกนกวรรณ มหำวรรณ์ นำงสำวกนกวรรณ มหำวรรณ์ ตำมควำมต้องกำร 02415/2562

จ ำนวน 100 แฟ้ม  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 22,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562
397 จ้ำงเหมำบริกำร 7,500 7,500 เฉพำะเจำะจง นำยพีร์พรรค์ เทพทอง นำยพีร์พรรค์ เทพทอง ตำมควำมต้องกำร 02768/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 7,500.- บำท 7,500.- บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562
398 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรประกอบ 19,000 19,000 เฉพำะเจำะจง นำงเมตตำ พูนกุลพงษ์ นำงเมตตำ พูนกุลพงษ์ ตำมควำมต้องกำร 02274/2562

กำรอบรม จ ำนวน 55 เล่ม  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 19,000.- บำท 19,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562
399 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุ่งทิวำ ศรีแก้ว นำงสำวรุ่งทิวำ ศรีแก้ว ตำมควำมต้องกำร 02329/2562

จ ำนวน 10 ชุด  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 2,500.- บำท 2,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

400
จ้ำงเหมำตรจสอบ
รำยละเอียดและ 3,600 3,600 เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิฤธ์ิ เชำวน์เลิศ นำยอิทธิฤธ์ิ เชำวน์เลิศ ตำมควำมต้องกำร 02767/2562

จัดท ำรำยงำนผลตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำร 
จ ำนวน 60 รำย  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 3,600.- บำท 3,600.- บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

401 จ้ำงเหมำสูติ-นรีเวชแพทย์ 36,000 36,000 เฉพำะเจำะจง นำงยรรยงค์ มังคละวิรัช นำงยรรยงค์ มังคละวิรัช ตำมควำมต้องกำร 03146/2562
จ ำนวน จ ำนวน 20 คร้ัง  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

402 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีเจำะเลือด 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง นำยภำนุเดช มอญวัฒ นำยภำนุเดช มอญวัฒ ตำมควำมต้องกำร 02626/2562
 จ ำนวน 12 คร้ัง  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท 4,800.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

403 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีเจำะเลือด 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง นำยวรวิทย์ แวอุมำ นำยวรวิทย์ แวอุมำ ตำมควำมต้องกำร 02611/2562
 จ ำนวน 12 คร้ัง  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท 4,800.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

404 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีเจำะเลือด 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุดำรัตน์ จตุรนันทำนนท์ นำงสำวสุดำรัตน์ จตุรนันทำนนท์ ตำมควำมต้องกำร 02610/2562
 จ ำนวน 12 คร้ัง  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท 4,800.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

405 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีเจำะเลือด 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอิศรำพร บัวพร นำงสำวอิศรำพร บัวพร ตำมควำมต้องกำร 02613/2562
 จ ำนวน 12 คร้ัง  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท 4,800.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

406 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีเจำะเลือด 4,800 4,800 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนัชชำ หนูชิตร นำงสำวธนัชชำ หนูชิตร ตำมควำมต้องกำร 02625/2562
 จ ำนวน 12 คร้ัง  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท 4,800.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

407 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรกำรอบรม 12,500 12,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ ช่วยดิษ นำงสำวเบญจวรรณ ช่วยดิษ ตำมควำมต้องกำร 02512/2562
 จ ำนวน 50 ชุด  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

408 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจวรรณ ช่วยดิษ นำงสำวเบญจวรรณ ช่วยดิษ ตำมควำมต้องกำร 02474/2562
จ ำนวน 200 ชุด  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 5,000.- บำท 5,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

409 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง นำยจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นำยจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตำมควำมต้องกำร 02705/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 โครงกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562
410 จ้ำงเหมำบริกำร 8,500 8,500 เฉพำะเจำะจง นำยเอกวิชญ์ ศรีมณีรักษ์ นำยเอกวิชญ์ ศรีมณีรักษ์ ตำมควำมต้องกำร 03253/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.- บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562
411 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 14,700 14,700 เฉพำะเจำะจง นำงสำวริญญำรัตน์ กีรติโรจน์อรุณ นำงสำวริญญำรัตน์ กีรติโรจน์อรุณ ตำมควำมต้องกำร 02862/2562

 จ ำนวน 210 ชุด  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 14,700.- บำท 14,700.- บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562
412 จ้ำงเหมำท ำคู่มือแนวทำงกำร 12,000 12,000 เฉพำะเจำะจง นำยจักรกริช วัฒนสุทธิกุล นำยจักรกริช วัฒนสุทธิกุล ตำมควำมต้องกำร 02849/2562

ดูแลผู้ป่วย จ ำนวน 60 เล่ม  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562
413 จ้ำงเหมำบริกำร 26,000 26,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปัญญ์ศิริ ศรีสวยสกุล นำงสำวปัญญ์ศิริ ศรีสวยสกุล ตำมควำมต้องกำร 02925/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 26,000.- บำท 26,000.- บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562
414 จ้ำงเหมำบริกำร 16,800 16,800 เฉพำะเจำะจง นำงบังอร ศรีสุวะ นำงบังอร ศรีสุวะ ตำมควำมต้องกำร 03002/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 16,800.- บำท 16,800.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562
415 จ้ำงเหมำยำนพำหนะรถบัส 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย นำคโต นำยอ ำนวย นำคโต ตำมควำมต้องกำร 03011/2562

ปรับอำกำศ จ ำนวน 1 คัน  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.- บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562
416 จ้ำงเหมำบริกำร 17,500 17,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรัตน์ สิริเลิศวรเกษม นำงสำวสุพรรัตน์ สิริเลิศวรเกษม ตำมควำมต้องกำร 03338/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 17,500.- บำท 17,500.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562

417
จ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสัมคม 53,500 53,500 เฉพำะเจำะจง

บริษัท อินนิต้ี ดิจิตอล มีเดีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

บริษัท อินนิต้ี ดิจิตอล มีเดีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03344/2562

ออนไลน์ จ ำนวน 1 โครงกำร  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 53,500.- บำท 53,500.- บำท ของผู้ใช้ 31/1/2562
418 จ้ำงตรวจโครงกำรวิจัย 80,000 80,000 เฉพำะเจำะจง นำงกัญญำ จันทร์พล นำงกัญญำ จันทร์พล ตำมควำมต้องกำร 02263/2562

จ ำนวน 40 เร่ือง  ม.56(2)(ข) รำคำท่ีเสนอ 80,000.- บำท 80,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562
419 CellPrep Plus LBC 90,000.00       90,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02159/2562

จ ำนวน 600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

420
Opsite Post op 
20cmx10cm 19,003.20       19,003.20       เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02187/2562

จ ำนวน 20 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 19,003.20- บำท  19,003.20- บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561
421 Airay No 3 34,240.00       34,240.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02216/2562

จ ำนวน 400 ชุด รำคำท่ีเสนอ 34,240.- บำท  34,240.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

422
Blue line Ultra 
Tracheostomy 8.0 42,800.00       42,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02249/2562
จ ำนวน 40 ชุด รำคำท่ีเสนอ 42,800.- บำท  42,800.- บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562

423 Water Adpt Humid Respi 94,160.00       94,160.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี เค เอส เอช จ ำกัด บริษัท ดี เค เอส เอช จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02321/2562
จ ำนวน  1100 ขวด รำคำท่ีเสนอ 94,160.- บำท 42,000.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

424 Extension tube 42 น้ิว 27,240.00       27,240.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเพียวไวซ์ จ ำกัด บริษัท ไทยเพียวไวซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02416/2562
จ ำนวน 4,000 เส้น รำคำท่ีเสนอ 27,240.- บำท  27,240.- บำท ของผู้ใช้ 10/1/2562

425
Blue line Ultra 
Tracheostomy 7.5 96,300.00       96,300.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02418/2562
 จ ำนวน  90 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท  96,300.- บำท ของผู้ใช้ 10/1/2562

426
สำยสวนปัสสำวะชนิด 2
 ทำง เบอร์ 14 5,490.00         5,490.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง ตำมควำมต้องกำร 02420/2562
จ ำนวน 120 ชุด รำคำท่ีเสนอ 5,490.- บำท  5,490.- บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562

427

Tracheal tube clear 
profile 
100/199/080 80,250.00       80,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02420/2562
จ ำนวน 500 Set รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท  80,250.- บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

428
Blood Gas Capellary 
tube 125 mm 3,150.00         3,150.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เซสท์-เมด จ ำกัด บริษัท เซสท์-เมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02496/2562
จ ำนวน 3 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 3,150.- บำท รำคำท่ีเสนอ 3,150.- บำท ของผู้ใช้ 17/12/2562

429
ส ำลีแอลกอฮอล์ 
(Clearest 01-1) 100,000.00     100,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร

02500/2562

จ ำนวน 2,000แพค รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561
430 Swivel Connector 15 MM 82,176.00       82,176.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02540/2562

จ ำนวน 20  อัน รำคำท่ีเสนอ 82,176 บำท  82,176 บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562

431
Vixone Nerulizer 
w/mask (updraft) 82,500.00       82,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทเจ บี เมดิคอล ซัพพลำย จ ำกัด บริษัทเจ บี เมดิคอล ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02582/2562
จ ำนวน 1500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

432
Silicone suction 5x9 
15 cm 4,512.50         4,512.50         เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วำศิณี เคร่ืองมือ
แพทย์

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วำศิณี เคร่ืองมือ
แพทย์ ตำมควำมต้องกำร 02603/2562

จ ำนวน 1,200 อัน รำคำท่ีเสนอ 4,512.50.- บำท  4,512.50.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

433

หลอดไฟส ำหรับ
เคร่ืองตรวจตำ 12 v 
30 w 15,000.00       15,000.00       เฉพำะเจำะจง

บริษัท อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด

บริษัท อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02683/2562

จ ำนวน  6 หลอด รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท  15,000.- บำท ของผู้ใช้ 60/11/2561

434
Trache ostomy 
tubesilver no 5(9m) 6,300.00         6,300.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โฮลี เมดิคอล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โฮลี เมดิคอล ตำมควำมต้องกำร 02649/2562
จ ำนวน 10 อัน รำคำท่ีเสนอ 6,300.- บำท  6,300.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562



ล ำ
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ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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435 ผ้ำก๊อส 3x3 8 ช้ิน 75,000.00       75,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02758/2562
จ ำนวน 1,500 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/1/2562

436 ผ้ำเช็ดท ำควำมสะอำดพ้ินผิว 60,000.00       60,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02752/2562
จ ำนวน 200  กระปุก รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

437
อ๊อกซิเยนมำสผู้ใหญ่ 
Hud 1059 Non 82,500.00       82,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทเจ บี เมดิคอล ซัพพลำย จ ำกัด บริษัทเจ บี เมดิคอล ซัพพลำย จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02741/2562
จ ำนวน 1,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

438
สำยสวนปัสสำวะ เบอร์ 
12 น่ิม 5,490.00         5,490.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอ เค เอส เทรดด้ิง ตำมควำมต้องกำร 02729/2562
จ ำนวน  120 เส้น รำคำท่ีเสนอ 5,490 บำท  5,490 บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

439
Opsite Post op 
25cmx10cm 35,310.00       35,310.00       เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02726/2562

จ ำนวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 35,310.- บำท  35,310.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

440
Tracheal tube clear 
profile 100/99/075 80,250.00       80,250.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02724/2562
จ ำนวน  500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท  80,250.- บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562

441
กระดำษ Thermal 
Paper ขนำด57x25 m 36,000.00       36,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ เค พลัส ซัพพลำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ เค พลัส ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร 02843/2562
จ ำนวน  800 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท  36,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

442 Opsite code 40x42cm 86,188.00       86,188.00       เฉพำะเจำะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ำกัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02790/2562



ล ำ
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โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน  50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 86,188.- บำท  86,188.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561

443
กระป๋องออ๊กซิเจนชนิด
ปรับเปอร์เซนต์ได้ 79,000.00       79,000.00       เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสำมัญนิติบุคคล 
จินดำโอสถ

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสำมัญนิติบุคคล 
จินดำโอสถ ตำมควำมต้องกำร 02800/2562

จ ำนวน  20 ใบ รำคำท่ีเสนอ 97,000.- บำท  97,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/1/2562

444
Gauze Drain Vasaline 
6" Fold 3,000.00         3,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอคอททอท จ ำกัด บริษัท ไบโอคอททอท จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02824/2562
จ ำนวน 200 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 3,000.- บำท  3,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

445 Airay No 2 34,240.00       34,240.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 0222820/2562
จ ำนวน 400 ชุด รำคำท่ีเสนอ 34,240.- บำท รำคำท่ีเสนอ 34,240.- บำท ของผู้ใช้ 8/1/2562

446
IRIS Scissors Curved 
11 cm 13,878.60       13,878.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท พนำสวัสด์ิสหเวชกิจ  จ ำกัด บริษัท พนำสวัสด์ิสหเวชกิจ  จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02905/2562
จ ำนวน 30  อัน รำคำท่ีเสนอ 13,878.60 บำท  13,878.60 บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

447 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 100,000.00     100,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02993/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท  100,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

448 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 66,000.00       66,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยก๊อส จ ำกัด บริษัทไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02991/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท  66,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/1/2562

449
ถังใส่วัสดุมีคมติดเช้ือ
ขนำด 5x 7 น้ิว 96,000.00       96,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท  ชินเมดิคอล จ ำกัด บริษัท  ชินเมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02992/2562
จ ำนวน  4000ใบ รำคำท่ีเสนอ 96,000 บำท  96,000 บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

450 ผ้ำก๊อส 3x3 8 ช้ิน 75,000.00       75,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยก๊อส จ ำกัด บริษัทไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03240/2562
จ ำนวน 1500 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

451 Elsatic Bendage 6 น้ิว 8,400.00         8,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยก๊อส จ ำกัด บริษัทไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03251/2562
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จ ำนวน 20โหล รำคำท่ีเสนอ 8,400.- บำท  8,400.- บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562
452 CellPrep Plus LBC 90,000.00       90,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03224/2562

จ ำนวน 6,00ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562
453 NUTRI-BAG 97,500.00       97,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02178/2562

จ ำนวน  13000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562
454 NUTRILINE-B 42,500.00       42,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02177/2562

จ ำนวน 5000  ชุด รำคำท่ีเสนอ 42,500.- บำท  42,500.- บำท ของผู้ใช้ 20/12/2561

455 Vacuette Edta K2 20,760.00       20,760.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02404/2562
จ ำนวน 1200  RACK รำคำท่ีเสนอ20,760.- บำท 20,760.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2562

456 Vacuette Serum Tube 70,560.00       70,560.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02404/2562
จ ำนวน 360 RACK รำคำท่ีเสนอ 70,600.- บำท 70,600.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

457 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 72,849.60       72,849.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02412/2562
จ ำนวน  3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 72,849.60 บำท  72,849.60 บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

458 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 31,624.80       31,624.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02510/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 31,624.80.- บำท  31,624.80.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

459 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 98,803.80       98,803.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท  ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท  ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02497/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 98,803.80.- บำท รำคำท่ีเสนอ 98,803.80.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

460 Nutri bag 97,500.00       97,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด บริษัทไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02564/2562
จ ำนวน 1300 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

461
Gauze Drain Vasaline 
6" Fold 6,000.00         6,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ำกัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02589/2562
จ ำนวน 60 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 6,000.- บำท  6,000.- บำท ของผู้ใช้ 3/12/2561

462 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 98,803.80       98,803.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02727/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำเสนอ 98,803.80.-บำท รำคำเสนอ 98,803.80.-บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

463
Safety-Lok BCS 
23Gx.75 3,424.00         3,424.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02788/2562
จ ำนวน 2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 3,424.- บำท  3,424.- บำท ของผู้ใช้ 18/12/2561

464
Vacuette Serum 
Tube 6ml 70,560.00       70,560.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03007/2562
จ ำนวน 360 RACK รำคำท่ีเสนอ 70,560.- บำท  70,560.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2561

465
Vacuette Sodum 
citratet Tube 3ml 4,800.00         4,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03257/2562
จ ำนวน 24 RACK รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท  4,800.- บำท ของผู้ใช้ 6/12/2561

466
Vactauner Tlus CL 
Act Hemo 4 ml 11,235.00       11,235.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03236/2562
จ ำนวน  30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 11,235.- บำท รำคำท่ีเสนอ 11,235.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

467 NUTRILINE-B 42,500.00       42,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด บริษัทไทยเพียวดีไวซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03349/2562
จ ำนวน 5,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 42,500.- บำท  42,500.- บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

468 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 81,424.80       81,424.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03331/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 81,424.80.- บำท  81,424.80.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

469 วัสดุของใช้กำรแพทย์ 98,803.80       98,803.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท  ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท  ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03394/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 3รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 98.803.80- บำท 98.803.80- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2561
470 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๓,๘๓๘.- ๓๓,๘๓๘.- เฉพำะเจำะจง บ.ณิมธำดำ กรุ๊ป จ ำกัด บ.ณิมธำดำกรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร ๐๑๘๑๐/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๓๓,๘๓๘.๗๕บำท ๓๓,๘๓๘.๗๕บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

471 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๕,๔๗๕.- ๔๕,๔๗๕.- เฉพำะเจำะจง บ.ณิมธำดำ  กรุ๊ป จ ำกัด บ.ณิมธำดำกรุ๊ป จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๗๔/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๔๕,๔๗๕.-บำท ๔๕,๔๗๕.-บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

472 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๗,๗๒๒.- ๔๗,๗๒๒.- เฉพำะเจำะจง บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๕๘/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๔๗,๗๒๒.-บำท ๔๗,๗๒๒.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2561

473 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๕๑๐.- ๙๙,๕๑๐.- เฉพำะเจำะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๘๐๙/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ รำคำทีเสนอ ๙๙,๕๑๐.-บำท ๙๙,๕๑๐.-บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

474 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๔๓๕.- ๙๙,๔๓๕.- เฉพำะเจำะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๙๖๙/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๙๙,๔๓๕.๑๐บำท ๙๙,๔๓๕.๑๐ บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

475 วัสดุงานบ้านงานครัว ๕,๔๑๖.- ๕,๔๑๖.- เฉพำะเจำะจง บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์)จก. บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์)จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๓๐/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๕,๔๑๖.-บำท ๕,๔๑๖.-บำท ของผู้ใช้ 19/11/2561

476

กระดาษส าหรับ

อุตสาหกรรมฯ ๖,๘๓๗.- ๖,๘๓๗.- เฉพำะเจำะจง บ.ดีแบค(ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีแบค(ประเทศไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๑๙/๒๕๖๒

จ านวน ๖ ลัง รำคำท่ีเสนอ ๖,๘๓๗.๓๐บำท ๖,๘๓๗.๓๐บำท ของผู้ใช้ 19/11/2561

477

ถุงอาหารเหลว/อาหาร

เสริม ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน บำงกอกพร้ินต้ิง ร้ำน บำงกอกพร้ินต้ิง ตำมควำมต้องกำร ๐๑๕๘๑/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐,๐๐๐ ใบ รำคำท่ีเสนอ ๓๕,๐๐๐.-บำท ๓๕,๐๐๐.-บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

478 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๗๒๔.- ๙๙,๗๒๔.- เฉพำะเจำะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๕๗๖/๒๕๖๒



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน ๒ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๙๙,๗๒๔.-บำท ๙๙,๗๒๔.-บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

479

กระด่ิงติดรถเข็นอาหาร 

ตราม้า ๕๓๙.- ๕๓๙.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร ๐๑๔๙๐/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ อัน รำคำท่ีเสนอ ๕๓๙.๒๘บำท ๕๓๙.๒๘บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

480

ท่ีคว่ าจานพลาสติกชนิด

มีฝาปิด ๓,๒๕๐.- ๓,๒๕๐.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร ๐๑๔๗๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๓ ใบ รำคำท่ีเสนอ  ๓,๔๗๗.๕๐บำท ๓,๔๗๗.๕๐บำท ของผู้ใช้ 9/11/2561

481 ปืนยิงแก๊ส ๒,๒๔๗.- ๒,๒๔๗.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจริญพำนิช ร้ำน เจริญพำนิช ตำมควำมต้องกำร ๐๑๕๘๒/๒๕๖๒

จ านวน ๖๐ อัน รำคำท่ีเสนอ ๒,๒๔๗.-บำท ๒,๒๔๗.-บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

482

เกลือป่น(เกลือล้างเคร่ือง

กรอง)ฯ ๔๒๘.- ๔๒๘.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร ๐๑๖๖๒/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐ กก. รำคำท่ีเสนอ ๔๒๘.-บำท ๔๒๘.-บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

483 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๖,๔๕๕.- ๒๖,๔๕๕.- เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๒๑/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๒๖,๔๕๕.-บำท ๒๖,๔๕๕.-บำท ของผู้ใช้ 19/11/2561

484

ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า

๓๖x๓๖" ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพำะเจำะจง บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๒๐/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๕๐๐ กก. รำคำท่ีเสนอ ๕๖,๑๗๕.-บำท ๕๖,๑๗๕.-บำท ของผู้ใช้ 19/11/2561

485 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง๓๖x๓๖"๕๔,๕๗๐.- ๕๔,๕๗๐.- เฉพำะเจำะจง บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๖๓๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๐๐๐ กก. รำคำท่ีเสนอ ๕๔,๕๗๐.-บำท ๕๔,๕๗๐.-บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

486 ชุด ADMISSION KIT ๙๘,๔๔๐.- ๙๘,๔๔๐.- เฉพำะเจำะจง บ.รวมเชำว์ จ ำกัด บ.รวมเชำว์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร ๐๑๓๙๓/๒๕๖๒



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด รำคำท่ีเสนอ ๙๘,๔๔๐.-บำท ๙๘.๔๔๐.-บำท ของผู้ใช้ 7/11/2561

487 ผงขัดวิม ๓,๙๓๘.- ๓,๙๓๘.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้ำน รุ่งเรืองทวีกิจ ตำมควำมต้องกำร ๐๑๘๙๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒๐ ขวด รำคำท่ีเสนอ ๓,๙๓๘.๔๐บำท ๓,๙๓๘.๔๐บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561

488

กระดาษเช็ดมือแบบ

แผ่น๑ช้ัน ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ำกัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๖๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ รำคำท่ีเสนอ ๙๔,๕๐๐.-บำท ๙๔,๕๐๐.-บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

489 ผ้าเช็ดเท้าท าด้วยผ้าขนหนู ๕,๒๒๐.- ๕,๒๒๐.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้ำน รุ่งเรืองทวีกิจ ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๖๕/๒๕๖๒

จ านวน ๓๖ ผืน รำคำท่ีเสนอ ๕,๒๒๐.-บำท ๕,๒๒๐.-บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

490

ท่ีหนีบผ้าพลาสติก แบบ

หนา ๕,๑๓๖.- ๕,๑๓๖.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร ๐๑๕๖๖/๒๕๖๒

จ านวน ๒๐๐ โหล รำคำท่ีเสนอ ๕,๑๓๖.-บำท ๕,๑๓๖.-บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

491 ถังขยะพลาสติกฝาสวิง ๑,๔๓๓.- ๑,๔๓๓.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร ๐๑๘๑๑/๒๕๖๒

จ านวน ๒ ใบ รำคำท่ีเสนอ ๑,๔๓๓.๘๐บำท ๑,๔๓๓.๘๐บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

492

กระดาษเช็ดมือแบบ

แผ่น๑ช้ัน ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพำะเจำะจง บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ำกัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๕๕/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ รำคำท่ีเสนอ๙๔,๕๐๐.-บำท ๙๔,๕๐๐.-บำท ของผู้ใช้ 20/11/2561

493 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า ๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีอำร์ ซัพพลำย ร้ำน พีอำร์ ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร ๐๑๕๗๒/๒๕๖๒

จ านวน ๓๐๐ อัน รำคำท่ีเสนอ ๑๒,๐๐๐.-บำท ๑๒,๐๐๐.-บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

494 เส้ือพลาสติกกันเป้ือนฯ ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ตำมควำมต้องกำร ๐๑๔๒๘/๒๕๖๒

จ านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว  รำคำท่ีเสนอ ๘๐,๐๐๐.-บำท ๘๐,๐๐๐.-บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

495 กระดาษเอนกประสงค์ฯ ๙,๓๖๒.- ๙,๓๖๒.- เฉพำะเจำะจง บ.กรีนแฟมิล่ี จ ำกัด บ.กรีนแฟมมิล่ี จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร ๐๑๘๐๘/๒๕๖๒

จ านวน ๕ กล่อง รำคำท่ีเสนอ ๙,๓๖๒.๕๐บำท ๙,๓๖๒.๕๐บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

496 สายยางพลาสติก ๕ หุน ๑,๗๑๒.- ๑,๗๑๒.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจริญพำนิช ร้ำน เจริญพำนิช ตำมควำมต้องกำร ๐๒๐๔๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐๐ เมตร รำคำท่ีเสนอ ๑,๗๑๒.-บำท ๑,๗๑๒.-บำท ของผู้ใช้ 3/12/2561

497 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๖,๖๔๓.- ๒๖,๖๔๓.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน บอร์น 2000 ร้ำน บอร์น 2000 ตำมควำมต้องกำร ๐๑๙๙๖/๒๕๖๒

จ านวน ๖ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๒๖,๖๔๓.-บำท ๒๖,๖๔๓.-บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

498 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒,๘๕๐.- ๑๒,๘๕๐.- เฉพำะเจำะจง หจก. นฤเดช ซัพพลำย หจก. นฤเดช ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร ๐๒๐๒๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ  รำคำท่ีเสนอ ๑๒,๘๕๐.-บำท ๑๒,๘๕๐.-บำท ของผู้ใช้ 3/12/2561

499 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗,๒๐๑.- ๗,๒๐๑.- เฉพำะเจำะจง หจก. นฤเดช ซัพพลำย หจก. นฤเดช ซัพพลำย ตำมควำมต้องกำร ๐๒๐๒๒/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๗,๒๐๑.-บำท ๗,๒๐๑.-บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

500 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๙๘๖.- ๒๐,๙๘๖.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้ำน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตำมควำมต้องกำร ๐๑๗๘๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑๑ รายการ รำคำท่ีเสนอ ๒๐,๙๘๖.๙๘บำท ๒๐,๙๘๖.๙๘บำท ของผู้ใช้ ๐๑๗๘๓/๒๕๖๑

501 วัสดุกำรศึกษำ 3,300.00         3,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เพ่ิมพูนกำรค้ำ ร้ำน เพ่ิมพูนกำรค้ำ ตำมควำมต้องกำร 02425/2562
จ ำนวน 11 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 3,300.- บำท  3,300.- บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

502 จ้ำงเหมำยำนพำหนะ 38,000.00       38,000.00       เฉพำะเจำะจง
 บริษัท  นิติพงษ์ไพบูลย์ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด
 บริษัท  นิติพงษ์ไพบูลย์ทรำนสปอร์ต 

จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร
02469/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 38,000.- บำท 38,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562
503 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร 16,900.00       16,900.00       เฉพำะเจำะจง นำย นคร  พวงศรี นำย นคร  พวงศรี ตำมควำมต้องกำร 02554/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 16,900.- บำท 16,900.- บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

504
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 6,730.30 6,730.30 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค 
จ ำกัด

บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค 
จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03175/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  6,730.30บำท  6,730.30บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

505
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ำกัด บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03174/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  38,000.-บำท 38,000.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

506
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 28,200.00 28,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03171/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  28,200.-บำท 28,200.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

507
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คำร์ลไซสส์ จ ำกัด บริษัท คำร์ลไซสส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02204/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  26,000.-บำท  26,000.-บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562

508
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโดไชน่ำ เฮลท์ แคร์ จ ำกัด บริษัท อินโดไชน่ำ เฮลท์ แคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02555/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  14,000.-บำท 14,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

509
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 52,000.00 52,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท คำร์ลไซสส์ จ ำกัด บริษัท คำร์ลไซสส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02573/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  52,000.-บำท 52,000.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

510
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซูอิสเซอร์เม็ด (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ซูอิสเซอร์เม็ด (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02583/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  29,000.-บำท  29,000.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

511
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 75,601.92 75,601.92 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02838/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  75,601.92บำท  75,601.92บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

512
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02837/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  5,000.-บำท  5,000.-บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

513
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 16,050.00 16,050.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซูอิสเซอร์เม็ด (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ซูอิสเซอร์เม็ด (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03063/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  16,050.-บำท  16,050.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

514
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 97,000.00 97,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02190/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  97,000.- บำท 97,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562

515
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,800.00 98,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02256/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,800.-บำท  98,800.-บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

516
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,120.00 99,120.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02258/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,120.-บำท  99,120.-บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

517
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02252/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 11/1/2562

518
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02422/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  93,600.-บำท  93,600.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

519
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02414/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  7,200.-บำท 7,200.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

520
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02400/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,868.-บำท 98,868.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

521
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02388/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,226.-บำท  98,226.-บำท ของผู้ใช้ 15/1/2562

522
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02486/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

523
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02488/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,000.-บำท  99,000.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

524
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 28,800.00 28,800.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ๊นซ์ (ปทท.)
 จ ำกัด

บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ๊นซ์ (ปทท.)
 จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02495/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  28,800.-บำท 28,800.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

525
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02491/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562

526
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,296.00 99,296.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02483/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,296.-บำท 99,296.-บำท ของผู้ใช้ 16/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

527
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 83,443.95 83,443.95 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02563/2562

จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  83,443.95บำท  83,443.95บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

528
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 82,640.00 82,640.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02576/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  82,640.-บำท 82,640.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

529
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 97,370.00 97,370.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02571/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  97,370.-บำท 97,370.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

530
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02579/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,868.-บำท 98,868.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

531
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 92,448.00 92,448.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02569/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  92,448.-บำท 92,448.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

532
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02566/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,868.-บำท 98,868.-บำท ของผู้ใช้ 17/1/2562

533
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02666/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

534
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02665/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

535
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 66,600.00 66,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02719/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  66,600.-บำท  66,600.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

536
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02663/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  64,200.-บำท 64,200.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

537
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02662/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,226.-บำท  98,226.-บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

538
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,526.05 99,526.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02720/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,526.05บำท 99,526.05บำท ของผู้ใช้ 18/1/2562

539
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02736/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

540
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02739/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

541
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 7,560.00 7,560.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จ ำกัด บริษัท อินเตอร์เมดิคอล จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02740/2562
จ ำนวน 6 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  7,560.-บำท  7,560.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

542
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 97,370.00 97,370.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02743/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  97,370.-บำท 97,370.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

543
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02737/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,000.-บำท  99,000.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

544
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02734/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

545
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02733/2562
จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,226.-บำท  98,226.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

546
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02786/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,868.-บำท 98,868.-บำท ของผู้ใช้ 21/1/2562

547
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02827/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,000.-บำท  99,000.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

548
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 51,635.00 51,635.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02828/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  51,635.-บำท  51,635.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

549
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 94,160.00 94,160.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02829/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  94,160.-บำท 94,160.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

550
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 54,409.50 54,409.50 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02831/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  54,409.50บำท 54,409.50บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

551
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02832/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,868.-บำท 98,868.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

552
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 92,448.00 92,448.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02833/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  92,448.-บำท 92,448.-บำท ของผู้ใช้ 22/1/2562

553
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 74,771.60 74,771.60 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02876/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  74,771.60บำท 74,771.60บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

554
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 59,920.00 59,920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02910/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  59,920.-บำท 59,920.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

555
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 80,250.06 80,250.06 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02871/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  80,250.06บำท 80,250.06บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

556
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02911/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

557
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02874/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,868.-บำท 98,868.-บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

558
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02950/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  96,300.-บำท 96,300.-บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

559
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02908/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 23/1/2562

560
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออมนิเมด จ ำกัด บริษัท ออมนิเมด จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02967/2562
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  34,000.-บำท 34,000.-บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562

561
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02970/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,000.-บำท  99,000.-บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562

562
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02964/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562

563
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 02960/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562

564
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02962/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 24/1/2562

565
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 37,800.00 37,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ำกัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03051/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  37,800.-บำท 37,800.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

566
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 80,250.06 80,250.06 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03061/2562

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  80,250.06บำท 80,250.06บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

567
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03057/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,000.-บำท  99,000.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

568
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03054/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

569
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03052/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

570
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03050/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  100,000.-บำท 100,000.-บำท ของผู้ใช้ 25/1/2562

571
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 86,102.90 86,102.90 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03105/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  86,102.90บำท 86,102.90บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

572
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03142/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,000.-บำท  99,000.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

573
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 91,485.00 91,485.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03104/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  91,485.-บำท 91,485.-บำท ของผู้ใช้ 28/1/2562

574
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 73,701.60 73,701.60 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03164/2562

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  73,701.60บำท 73,701.60บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

575
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 90,194.58 90,194.58 เฉพำะเจำะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03177/2562

จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  90,194.58บำท 90,194.58บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

576
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03166/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,000.-บำท  99,000.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

577
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03169/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  99,450.-บำท  99,450.-บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

578
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 20,062.50 20,062.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03170/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  20,062.50บำท 20,062.50บำท ของผู้ใช้ 29/1/2562

579
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03008/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  96,300.-บำท 96,300.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

580
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 93,090.00 93,090.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03202/2562
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  93,090.-บำท 93,090.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

581
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03207/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  96,300.-บำท 96,300.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

582
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 03206/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  96,300.-บำท 96,300.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

583
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 54,891.00 54,891.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 03205/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  54,891.-บำท 54,891.-บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

584
วัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 98,802.73 98,802.73 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตำมควำมต้องกำร 03203/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ  98,802.73บำท 98,802.73บำท ของผู้ใช้ 30/1/2562

585

1295 ATTEST RAPID 
BIFOR H202, 
30EA/BAG 69,550.00 69,550.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ำกัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ำกัด ตำมควำมต้องกำร 02168/2562
จ ำนวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ  69,550.-บำท 69,550.-บำท ของผู้ใช้ 9/1/2562

586 วัสดุของใช้การแพทย์ 95,798.00 95,798.00 เฉพำะเจำะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 0272/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,798.-บาท 95,798.-บาท ของผู้ใช้ 9/1/2562

587 วัสดุของใช้การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 02677/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2562

588 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,600.00 98,600.00 เฉพำะเจำะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02541/25622

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/1/2562

589 น้ ายาล้างเคร่ืองมือแพทย์ 81,000.00 81,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จก. บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จก. ตามความต้องการ 02548/2562

จ าวน 3 ขวด  ราคาท่ีเสนอ 81,000.-บาท 81,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/1/2562

590 ผ้าเช็ดมือ 3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด บ.ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02679/2562

จ าวน 3 ผืน ราคาท่ีเสนอ  3,300.-บาท 3,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2562

591 น ายา deterzyme 37,500.00 37,500.00 เฉพำะเจำะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02794/2562

จ าวน 6 ขวด  ราคาท่ีเสนอ 98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562

592 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพำะเจำะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02792/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,200.- บาท 97,200.- บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562

593 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,050.00 77,050.00 เฉพำะเจำะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 02798/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  77,050.-บาท  77,050.-บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562

594 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,900.00 97,900.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 02983/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,900.-บาท 97,900.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2562

595

Tyvek 300 mm x 70 

M (12") Sterileright 98,800.00 98,800.00 เฉพำะเจำะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 02989/2562

จ าวน 19 ม้วน ราคาท่ีเสนอได้  98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

596

กระดาษห่อเคร่ืองมือ

แพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 02998/2562

จ านวน 20000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  23,000.-บาท 23,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2562

597 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 03030/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

598 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพำะเจำะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 03023/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  97,200.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

599

1295 ATTEST RAPID 

BIFOR H202, 

30EA/BAG 69,550.00 69,550.00 เฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03034/2562

จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ  69,550.-บาท 69,550.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

600 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,400.00 24,400.00 เฉพำะเจำะจง บ. โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บ. โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03033/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท 24,400.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

601 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,440.00 91,440.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไบโทคอททอน จ ำกัด บ. ไบโทคอททอน จ ำกัด ตามความต้องการ 03101/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,440.-บาท 19,440.-บาท ของผู้ใช้ 28/1/2562

602 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,464.00 25,464.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03098/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,464.-บาท 25,464.-บาท ของผู้ใช้ 28/1/2562

603

Tyvek 300 mm x 70 

M (12") Sterileright 98,800.00 98,800.00 เฉพำะเจำะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 03102/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ าวน 19 ม้วน ราคาท่ีเสนอได้  98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 28/1/2562

604 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,500.00 69,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไบโออินโนเทค จ ากัด บ.ไบโออินโนเทค จ ากัด ตามความต้องการ 03109/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  69,500.-บาท 69,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/1/2562

605 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 03099/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท  91,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/1/2562

606 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพำะเจำะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 02401/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/1/2562

607 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 03264/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

608 วัสดุของใช้การแพทย์ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บ. อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 03239/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,800.-บาท 22,800.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

609 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,063.00 23,063.00 เฉพาะเจาะจง บ. บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บ. บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 03254/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  23,063.- บาท 23,063.- บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

610 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,063.00 23,063.00 เฉพาะเจาะจง บ. บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บ. บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 03254/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  23,063.-บาท  48,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

611 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,800.00 87,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03324/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 87,800.-บาท 87,800.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

612 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 03321/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,200.-บาท 97,200.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

613 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 03300/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  64,800.-บาท 64,800.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

614 วัสดุของใช้การแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 03343/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,680.- บาท 25,680.- บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

615 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ำกัด บ. ไทยก๊อส จ ำกัด ตามความต้องการ 03372/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/2/2562

616 วัสดุของใช้การแพทย์ 18,850.00 18,850.00 เฉพาะเจาะจง บ. พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์ บ. พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์ ตามความต้องการ 03385/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,850.-บาท 18,850.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562

617 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,900.00 96,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03379/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,900.-บาท 96,900.-บาท ของผู้ใช้ 18/2/2562

618 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 03381/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 24,000.-บาท 24,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562

619 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 03374/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562

620 วัสดุของใช้การแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. คอมม่า เทรดด้ิง จ ากัด บ. คอมม่า เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02211/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท 35,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/1/2562

621

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บ. กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูคิคอล จ ากัด บ. กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูคิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02523/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 16/2/2562

622

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02668/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000. บาท 99,000. บาท ของผู้ใช้ 18/1/2562

623

บริการเคร่ืองเฝ้าระวัง

การท างานของระบบ

ประสาทขณะผ่าตัด 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02703/2562

จ านวน 1 วัน ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2562

624

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02793/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562

625

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03005/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 78,000.-บาท 78,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2562

626

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 98,200.00 98,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฮอนเนส เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บ. ฮอนเนส เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 03027/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,200.-บาท 98,200.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

627 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บ. เคเพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด บ. เคเพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 03026/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

628 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 89,995.56 89,995.56 เฉพาะเจาะจง บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03024/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 89,995.56บาท 89,995.56บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

629 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 98,990.15 98,990.15 เฉพาะเจาะจง บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03043/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,990.15บาท 98,990.15บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

630 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03058/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

631 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03064/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,800.บาท 99,800.บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

632 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 98,175.00 98,175.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด บ.ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 03066/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,175.-บาท 98,175.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

633 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอจีนีเทค จ ากัด บ. ไบโอจีนีเทค จ ากัด ตามความต้องการ 03069/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 88,000.-บาท 88,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

634 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03183/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,634.-บาท 6,634.-บาท ของผู้ใช้ 29/1/2562

635 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,040.50 90,040.50 เฉพาะเจาะจง บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03234/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,040.50บาท 90,040.50บาท ของผู้ใช้ 30/1/2561

636

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด

บ.ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด ตามความต้องการ 03218/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

637

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 87,996.80 87,996.80 เฉพาะเจาะจง บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด บ. บอสต้ัน ไซเอนทิฟิค (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03223/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 87,996.80บาท 87,996.80บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

638

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03233/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 84,000.-บาท 84,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2561

639

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 49,400.00 49,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ออโธพีเซีย จ ำกัด บ. ออโธพีเซีย จ ำกัด ตามความต้องการ 03303/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 49,400.-บาท 49,400.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

640

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 99,600.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บ. ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 03383/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,600.- บาท 99,600.- บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562

641

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 77,998.72 77,998.72 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02196/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 77,998.72บาท 77,998.72บาท ของผู้ใช้ 9/1/2562

642

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิจำรณ์โอสถ หจก. วิจำรณ์โอสถ ตามความต้องการ 02929/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/1/2562

643

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03028/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,247.-บาท 2,247.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

644

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไลออน อินเตอร์เมด จ ำกัด บ.ไลออน อินเตอร์เมด จ ำกัด ตามความต้องการ 03073/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 55,000.-บาท 55,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

645

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด บ.ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด ตามความต้องการ 03059/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 49,500.-บาท 49,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

646

บอลลูนเจ็คเตอร์ 300 

โฟลซีเลคเตอร์ 3.0ม 5.0 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจเอสวิช่ัน จ ากัด บ. เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 03152/2562

จ านวน 3 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/1/2562

647

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง  บ.สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด  บ.สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 03216/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 11,000.-บาท 11,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

648

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตามความต้องการ 03220/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 9,000.-บาท 9,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

649

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไซโนเมดิคอล จ ำกัด บ. ไซโนเมดิคอล จ ำกัด ตามความต้องการ 03290/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 44,940.-บาท 44,940.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2561

650

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด บ. ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 03376/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,500.- บาท 94,500.- บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

651

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03393/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,247.-บาท 2,247.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562

652

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

จ ากัด

บ. จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 

จ ากัด ตามความต้องการ 03377/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,200.-บาท  7,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562

653

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03375/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 21,000.-บาท 21,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/2/2562

654

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซดเอ็นซ์ (ปท.) จก. บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซดเอ็นซ์ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 02527/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2562

655

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตามความต้องการ 02606/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2562

656

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตามความต้องการ 02609/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 68,000.-บาท 68,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2562

657

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จ ำกัด บ.โซวิค จ ำกัด ตามความต้องการ 02605/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/1/2562

658

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 89,458.42 89,458.42 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02700/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 89,458.42บาท 89,458.42บาท ของผู้ใช้ 18/1/2562

659

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตามความต้องการ 02701/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2562

660

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) บ.เทคโนเมดิคัล จ ำกัด (มหำชน) ตามความต้องการ 02702/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 90,950.-บาท 90,950.-บาท ของผู้ใช้ 18/1/2562

661

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฮอสปิแคร์ บ. ฮอสปิแคร์ ตามความต้องการ 02835/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562

662

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 98,600.00 68,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บ. เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 02846/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562

663

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 02845/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 95,337.-บาท 95,337.-บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

664

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด บ ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ำกัด ตามความต้องการ 02848/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/1/2562

665

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บ. อี-ไซเมด จ ำกัด บ. อี-ไซเมด จ ำกัด ตามความต้องการ 03009/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 24/1/2562

666

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บ. อี-ไซเมด จ ำกัด บ. อี-ไซเมด จ ำกัด ตามความต้องการ 03225/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

667

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ำกัด บ.เมดิทอป จ ำกัด ตามความต้องการ 03227/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 75,000.-บาท  75,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

668

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อี-ไซเมด จ ำกัด บ. อี-ไซเมด จ ำกัด ตามความต้องการ 03229/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

669

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 93,518.00 93,518.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 03248/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 93,518.-บาท 93,518.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

670

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 54,250.00 54,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฮอสปิแคร์ บ. ฮอสปิแคร์ ตามความต้องการ 03284/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 54,250.-บาท  54,250.-บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562

671

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฮอสปิแคร์ บ. ฮอสปิแคร์ ตามความต้องการ 03329/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/1/2562

672

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. บ. ไลออน อินเตอร์เมด จก. ตามความต้องการ 02781/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/1/2562

673

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 

กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02147/2562

จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 4/1/2562

674

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 

กก.) 1,044.68 1,044.68 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02148/2562

จ านวน 1 ถัง ราคาท่ีเสนอได้ 1,044.68บาท 1,044.68บาท ของผู้ใช้ 4/1/2562

675

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 

กก.) 20,893.65 20,893.65 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 033/2562

จ านวน 20 ถัง ราคาท่ีเสนอได้ 20,893.65บาท 20,893.65บาท ของผู้ใช้ 7/1/2562

676

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 

กก.) 41,787.32 41,787.32 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02162/2562

จ านวน 40 ถัง ราคาท่ีเสนอ 41,787.32บาท 41,787.32บาท ของผู้ใช้ 8/1/2562



ล ำ
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลรำชวิถี

677

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 

กก.) 417,873.18 417,873.18 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02386/2562

จ านวน 400 ถัง ราคาท่ีเสนอ 417,873.18บาท 417,873.18บาท ของผู้ใช้ 15/1/2562

678

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 

กก.) 41,787.32 41,787.32 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 03071/2562

จ านวน 40 ถัง ราคาท่ีเสนอ 41,787.32บาท 41,787.32บาท ของผู้ใช้ 25/1/2562

679

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 

กก.) 417,873.18 417,873.18 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 03258/2562

จ านวน 400 ถัง ราคาท่ีเสนอ 417,873.18บาท 417,873.18บาท ของผู้ใช้ 30/1/2562


