
ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

2.4mm.MF-Cortex Screw 
, L6 mm 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. อีซเทินไดนะมิค บ. อีซเทินไดนะมิค ตามความต้องการ 09292/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  64,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  64,000.-บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

2 ชุดน  ายา Cytology Tests 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จก. บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  09293/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  80,000.-บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

3 Slide ฝ้า 7105F 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. บ. เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จก. ตามความต้องการ  09294/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,500.-บาท ราคาท่ีเสนอ  10,500.-บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

4

UTM 3 ml 
Nasopharygeal flocked 
swab 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด ตามความต้องการ  09295/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ  4,500.- บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

5

VACUETTE EDTA K2 
TUBE 3 ML. 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ  09296/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  14,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ  14,400.- บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

6 ไนโตรเจนเหลว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ลินเด้ (ปท.) จก. บ. ลินเด้ (ปท.) จก. ตามความต้องการ  09297/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  3,210.- บาท ราคาท่ีเสนอ  3,210.- บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

7

กระปุกพลาสติก ขนาด 60 
กรัม 35,672.00 35,672.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ  09298/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,672.- บาท ราคาท่ีเสนอ  35,672.- บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

8 Ottix Plus 5 L 14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจงราคา บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์  จ ากัด ตามความต้องการ 09303/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  14,659.- บาท ราคาท่ีเสนอ  14,659.- บาท ของผู้ใช้  03/09/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

9

VACUETTE SERUM TUBE 
6 ML 495,890.40 495,890.40 เฉพาะเจาะจงราคา

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ  09385/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  495,890.40 บาท ราคาท่ีเสนอ  495,890.40 บาท ของผู้ใช้  10/09/2561

10

ขวดพลาสติกแบน ขนาด 
120 มล. (ฝาแดง) 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจงราคา ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ  09400/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  11,770.- บาท ราคาท่ีเสนอ  11,770.- บาท ของผู้ใช้  12/09/2561

11

เคร่ืองช่วยฟังทัดหลังหูระบบ
ดิจิตอล 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด ตามความต้องการ  09370/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  63,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ  63,000.- บาท ของผู้ใช้  12/09/2561

12

โฟมตรวจการได้ยินส าหรับ
ผู้ใหญ่ สีเหลือง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 09366/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ  2,800.- บาท ของผู้ใช้  12/09/2561

13

เคร่ืองช่วยฟังทัดหลังหูระบบ
ดิจิตอล 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิ
เม็กซ์ จ ากัด

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิ
เม็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ  09363/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  54,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ  54,000.- บาท ของผู้ใช้  12/09/2561

14 MULTI-CAP 63,750.00 63,750.00 เฉพาะเจาะจงราคา บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ  09365/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  63,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ  63,750.- บาท ของผู้ใช้  12/09/2561

15

ReSlove Hydrophilie 
Coatad 8.5 F 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 
คอนซัลแตนท์

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล
แตนท์ ตามความต้องการ  09412/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  126,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ  126,000.- บาท ของผู้ใช้  21/09/2561

16 วัสดุแบบพิมพ์ 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัน สกรีน ร้าน นันทวัน สกรีน ตามความต้องการ 09273/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  94,000.-บาท 94,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

17 วัสดุก่อสร้าง ประปา 38,546.75 38,546.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 09329/256

จ านวน 19 รายการ ราคาท่ีเสนอ  38,546.75.-บาท 38,546.75.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561
18 วัสดุก่อสร้าง ประปา 2,792.70 2,792.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 09333/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,792.70.-บาท  2,792.70.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561
19 ครุภัณฑ์ส านักงาน 200,732.00 200,732.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 09387/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  200,732.-บาท 200,732.-บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561
20 ครุภัณฑ์การแพทย์ 499,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 09388/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  499,000.-บาท 499,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561
21 ครุภัณฑ์การแพทย์ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 09389/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  400,000.-บาท 400,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561

22 ครุภัณฑ์การแพทย์ 490,000.00 647,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จ ากัด ตามความต้องการ 09390/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  490,000.-บาท  490,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561
23 ครุภัณฑ์กายภาพ 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด ตามความต้องการ 09391/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  480,000.-บาท 480,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561
24 ครุภัณฑ์การแพทย์ 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ตามความต้องการ 09413/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  260,000.-บาท 260,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

25 ครุภัณฑ์การแพทย์ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09414/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  220,000.-บาท 220,000.-บาท ของผู้ใช้ 21/9/2561
26 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิงโกล จ ากัด บริษัท บิงโกล จ ากัด ตามความต้องการ 09371/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,500.-บาท 42,500.-บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561
27 ครุภัณฑ์ส านักงาน 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 09164/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  18,600.-บาท 18,600.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

28 ครุภัณฑ์ส านักงาน 79,180.00 79,180.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท 

จ ากัด บริษัท อาร์มเทค อินเตอร์ พาร์ท จ ากัด ตามความต้องการ 09163/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,180.-บาท 79,180.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

29 ครุภัณฑ์ส านักงาน 14,327.30 14,327.30 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 09168/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  14,327.30.-บาท 14,327.30.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561
30 ครุภัณฑ์การแพทย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 09170/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  68,000.-บาท  68,000.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561
31 ครุภัณฑ์การแพทย์ 63,665.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 09171/2561

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  63,665.-บาท 63,665.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

32 ครุภัณฑ์ส านักงาน 16,371.00 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09349/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  16,371.-บาท  16,371.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

33 ครุภัณฑ์ส านักงาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 09302/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  700.-บาท 700.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 09304/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,400.-บาท  1,400.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

35 ครุภัณฑ์ส านักงาน 33,200.00 33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 09305/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  33,200.-บาท 33,200.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

36 ครุภัณฑ์ส านักงาน 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09315/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  23,112.-บาท 23,112.-บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

37 ครุภัณฑ์การแพทย์ 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 09358/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,800.-บาท 17,800.-บาท ของผู้ใช้ 6/9/2561

38 ครุภัณฑ์การแพทย์ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 09364/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,000.-บาท 37,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561

39 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 09367/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,000.-บาท 7,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561

40 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 09369/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,900.-บาท 9,900.-บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561

41 ครุภัณฑ์ส านักงาน 28,676.00 28,676.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09378/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,676.-บาท 28,676.-บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561

42 ครุภัณฑ์ส านักงาน 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีบี เทค แอนด์ 

เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีบี เทค แอนด์ 

เซอร์วิส ตามความต้องการ 09379/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  83,460.-บาท 83,460.-บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561

43 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 09355/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561

44 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 62,680.97 62,680.97 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 09401/2561
จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 62,680.97บาท 62,680.97บาท ของผู้ใช้ 13/9/2561

45 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 09401/2561
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 17/9/2561

46 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 09424/2561
จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 25/9/2561

47
ท่ีเย็บกระดาษ ย่ีห้อ Rapid 
HD-9

2,033.00        2,033.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 09276/2561

จ านวน 1 อัน ราคาท่ีเสนอ 2,033.- บาท  2,033.- บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561
48 ซองขาว 1,605.00        1,605.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 09275/2561

จ านวน 2,500 ซอง ราคาท่ีเสนอ 1,605.- บาท  1,605.- บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561
49 จ้างเหมาบริการ 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ ถ่ินท่าเรือ นายภาคภูมิ ถ่ินท่าเรือ ตามความต้องการ 09064/2561

จ านวน 4 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท 55,000.- บาท ของผู้ใช้ 4/9/2561
50 จ้างเหมาบริการ 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง นายวรัตม์ วัชรปรีชาสกุล นายวรัตม์ วัชรปรีชาสกุล ตามความต้องการ 09194/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 10,500.- บาท 10,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/9/2561
51 จ้างเหมาบริการ 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐกาญจน์ เสริฐวิชา นางสาวณัฐกาญจน์ เสริฐวิชา ตามความต้องการ 09195/2561

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/9/2561

52 จ้างเหมาพิมพ์วารสาร ครั งท่ี2 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 09052/2561
 จ านวน 2,000 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท 25,000.- บาท ของผู้ใช้ 4/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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โรงพยำบำลรำชวิถี
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และรำคำท่ีเสนอ

53
จ้างเหมาจัดท าเอกสารใน
การอบรม 1,725 1,725 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง นายประวิทย์ ศรีย่ีทอง ตามความต้องการ 09344/2561
จ านวน 150 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 1,725.- บาท 1,725.- บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

54 จ้างเหมาท าเอกสาร 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวช่ืนจิตร ริมพนัสสัก นางสาวช่ืนจิตร ริมพนัสสัก ตามความต้องการ 09362/2561
จ านวน 55 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท 11,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561

55 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวช่ืนจิตร ริมพนัสสัก นางสาวช่ืนจิตร ริมพนัสสัก ตามความต้องการ 09361/2561
จ านวน 7 คัน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 35,000.- บาท 35,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561

56 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีรับ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววรวรรณ สุภัคธรงรักษ์ นางสาววรวรรณ สุภัคธรงรักษ์ ตามความต้องการ 09376/2561
ประกาศนียบัตร จ านวน 1 
โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท 5,000.- บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561

57
จ้างเหมาท าปก
ประกาศนียบัตร 5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ ตามความต้องการ 09373/2561
 จ านวน 37 ปก  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 5,550.- บาท 5,550.- บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561

58 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 7,971.50 7,971.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ด พลัส ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท แอ๊ด พลัส ครีเอช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 09399/2561
จ านวน 1 งาน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 7,971.50 บาท 7,971.50 บาท ของผู้ใช้ 13/9/2561

59
เช่าอุปรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม 54,163.40 54,163.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ด พลัส ครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท แอ๊ด พลัส ครีเอช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 09398/2561
จ านวน 5 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 54,163.40 บาท 54,163.40 บาท ของผู้ใช้ 13/9/2561

60 จ้างเหมาบริการ 17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา ขรวงษ์ นางสาวศิรประภา ขรวงษ์ ตามความต้องการ 09196/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 17,000.- บาท 17,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/9/2561

61
จ้างเหมาตรวจสอบ
รายละเอียด 2,090 2,090 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิฤทธ์ิ เชาวน์เลิศ นายอิทธิฤทธ์ิ เชาวน์เลิศ ตามความต้องการ 09198/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
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และรำคำท่ีเสนอ

BUN,creatinine และ Urine
 creatinine   จ านวน 40 คน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 2,090.- บาท 2,090.- บาท ของผู้ใช้ 19/9/2561

62
จ้างเหมาตรวจสอบ
รายละเอียด 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นางชนานุช แปลงเงิน นางชนานุช แปลงเงิน ตามความต้องการ 09197/2561
Serum CA125  จ านวน 
40 คน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท 2,400.- บาท ของผู้ใช้ 19/9/2561

63 จ้างเหมาการแสดง 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว ดาวใจไพจิตร สุจริตกุล นางสาว ดาวใจไพจิตร สุจริตกุล ตามความต้องการ 09434/2561
 จ านวน 1 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/9/2561

64
จ้างเหมาตอกแต่งสถานท่ี
ด้วยดอกไม้สด 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์ สวนเพ็ชร์ นางสาวหทัยรัตน์ สวนเพ็ชร์ ตามความต้องการ 09437/2561
 จ านวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท 60,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/9/2561

65 จ้างเหมาบริการ 57,000 57,000 เฉพาะเจาะจง นายภัทวรรธน์ เจริญชีพ นายภัทวรรธน์ เจริญชีพ ตามความต้องการ 09436/2561
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 57,000.- บาท 57,000.- บาท ของผู้ใช้ 27/9/2561

66
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 09337/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

67
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 04631/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  44,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  44,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/9/2561

68
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 41,280.00 41,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06815/2561

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  41,280.-บาท ของผู้ใช้ 14/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

69
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 06922/2561

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 2/8/2561

70
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จ ากัด ตามความต้องการ 08604/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท ของผู้ใช้ 14/9/2561

71 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวอังคนาง  จันเหลือง นางสาวอังคนาง  จันเหลือง ตามความต้องการ 09360/2561
จ านวน 300 ชุด  ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/9/2561

72 ป้ายช่ือ จ านวน 600 ชุด 11,556.00       11,556.00       เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น  ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 09359/2561
 ราคาท่ีเสนอ 11,556.- บาท 11,556.- บาท ของผู้ใช้ 6/9/2561

73
 น  ายา VENTANA PD-L1 
Clone

240,750.00    240,750.00    
เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ

09405/2561

 SP263, 50 Tests จ านวน 
 3 set

 ราคาท่ีเสนอ 240,750.- บาท 240,750.- บาท

ของผู้ใช้

14/9/2561

74
 ชุดตรวจ Elecsys BRAHMS
 PCT 162,640.00    162,640.00    เฉพาะเจาะจง

  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

ตามความต้องการ

09404/2561

จ านวน 4 SET  ราคาท่ีเสนอ 162,640.- บาท 162,640.- บาท ของผู้ใช้ 14/9/2561

75
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 
รายการ 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง

 นางสาว สิบูรณ์ลักษณ์  หลักชัน  นางสาว สิบูรณ์ลักษณ์  หลักชัน

ตามความต้องการ

09445/2561

 ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 28/9/2561

76
 จ้างเหมาตรวจสภาพการ
ท างานของ 10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง

 นางสาว วณิษฐา  ดวงจันทร์ นางสาว วณิษฐา  ดวงจันทร์

ตามความต้องการ

09444/2561

 Vascular Access จ านวน 
1 รายการ

 ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท

ของผู้ใช้

28/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

77
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 
รายการ 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง

 นาย กิตติศักด์ิ  เพ็ชรศิลา นาย กิตติศักด์ิ  เพ็ชรศิลา

ตามความต้องการ

09290/2561

 ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/9/2561

78
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 
รายการ 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง

 นางสาว มารีน่า  มะตารี นางสาว มารีน่า  มะตารี

ตามความต้องการ

09289/2561

 ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/9/2561

79
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 
รายการ 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง

 นางสาว ปณมพร  สิริพัฒนดิลก  นางสาว ปณมพร  สิริพัฒนดิลก

ตามความต้องการ

09291/2561

 ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 4/9/2561

80
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 
รายการ 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง

 นางสาว นภัฐมณ  มโนรัตน์  นางสาว นภัฐมณ  มโนรัตน์

ตามความต้องการ

09386/2561

 ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561

81
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 
รายการ 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง

 นางสาว พนิดา  ย่ิงยืน นางสาว พนิดา  ย่ิงยืน

ตามความต้องการ

09384/2561

 ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561

82
 จ้างเหมาตรวจสอบ
รายละเอียดฯ 5,200.00         5,200.00         เฉพาะเจาะจง

 นางสาว ศุภทิพย์  ตู้จินดา นางสาว ศุภทิพย์  ตู้จินดา

ตามความต้องการ

09383/2561

จ านวน 50 ราย  ราคาท่ีเสนอ 5,200.- บาท 5,200.- บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561

83
 จ้างเหมารถตู้พร้อมน  ามัน
เชื อเพลิง 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง

 นางปุญชิดา  ปัญญามี นางปุญชิดา  ปัญญามี

ตามความต้องการ

09446/2561

จ านวน 1 คัน  ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท 7,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/9/2561
84 จ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง  นาย ทัศนชาติ  จิตรีธาตุ นาย ทัศนชาติ  จิตรีธาตุ ตามความต้องการ 09447/2561

จ านวน 1 บทความ  ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/9/2561
85 จ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง  นาย วิรุฬห์  ลิขิตเลิศล  า นาย วิรุฬห์  ลิขิตเลิศล  า ตามความต้องการ 09448/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 บทความ  ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/9/2561
86 จ้างเหมาสืบค้นข้อมูล 90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง  นางสาวลัลธพร  พัฒนาวิจารย์  นางสาวลัลธพร  พัฒนาวิจารย์ ตามความต้องการ 09449/2561

จ านวน 1 บทความ  ราคาท่ีเสนอ 90,000.- บาท 90,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/9/2561

87
 จ้างเหมารถบัส จ านวน 4 คัน

104,000.00    104,000.00    เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ละเอียด 2516 ทีแอนด์ที 
จ ากัด

 บริษัท ละเอียด 2516 ทีแอนด์ที 
จ ากัด ตามความต้องการ

09368/2561

 ราคาท่ีเสนอ 104,000.- บาท 104,000.- บาท ของผู้ใช้ 7/9/2561

88
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 33,260.00 33,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด บริษัท จีจีแอล เทรดดิ ง จ ากัด ตามความต้องการ 09326/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  33,260.-บาท 33,260.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

89
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 09324/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท 26,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

90
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 09328/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

91
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 09319/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

92
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 09330/2561
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

93
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,985.00 32,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 09322/2561
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน กันยำยน 2561

โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ

94
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 42,985.00 42,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 09321/2561
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,090.-บาท 48,090.-บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561


