
ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ครุภัณฑ์การแพทย์ 230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00002/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  230,000

 .-บาท  230,000 .-บาท ของผู้ใช้ 1/10/2561

2 ครุภัณฑ์การแพทย์ 185,000.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00004/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  185,000

 .-บาท 185,000 .-บาท ของผู้ใช้ 2/10/2561

3 ครุภัณฑ์การแพทย์ 350,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00324/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้ 350,000

 .-บาท 350,000 .-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่143,000.00 143,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00360/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้ 
143,000.-บาท 143,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

5 ครุภัณฑ์การเกษตร 414,090.00 419,975.01 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิวด้ิง แอดวานซด์ 

โซลูช่ัน จ ากัด
บริษัท บิวด้ิง แอดวานซด์ โซลูช่ัน

 จ ากัด ตามความต้องการ 00377/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้ 414,090

 .-บาท 414,090 .-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

6 ครุภัณฑ์การแพทย์ 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ 00394/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 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 ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  
240,000.-บาท 240,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

7 ครุภัณฑ์การแพทย์ 321,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 00784/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  321,000

 .-บาท 321,000 .-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

8 ครุภัณฑ์การแพทย์ 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธ ซายน์ จ ากัด บริษัท ซีนิธ ซายน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00795/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้ 497,550

 .-บาท 497,550 .-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

9 ครุภัณฑ์การแพทย์ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ 00796/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  300,000

 .-บาท 300,000 .-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

10 ครุภัณฑ์การแพทย์ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อี.เอส.เอ็ม.โซลูช่ัน 

จ ากัด บริษัท อี.เอส.เอ็ม.โซลูช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00834/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  300,000

 .-บาท  300,000 .-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

11 ครุภัณฑ์การแพทย์ 385,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเบิล เมด จ ากัด บริษัท โนเบิล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01193/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  385,000

 .-บาท 385,000 .-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

12 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,704.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ต

ต้ิง จ ากัด
บริษัท กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตต้ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 00220/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,704.-บาท  7,704.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

13
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 15,900.00     17,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ราชาอีเลคทริค แก
รนด์พลาซ่า จ ากัด

บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์
พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00222/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  15,900.-

บาท 15,900.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

14 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5,250.00       5,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ 

จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00232/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,250.-บาท 5,250.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

15 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,600.94     11,600.94 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) 

จ ากัด บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00239/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้11,600.94

 .-บาท 11,600.94 .-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

16 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,900.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00255/2562
จ านวน 1 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  11,900.-
บาท 11,900.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

17 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14,950.00     14,950.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00262/2562
จ านวน 1 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  14,950.-
บาท 14,950.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,550.00       2,550.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00268/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,550.-บาท  2,550.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

19 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 32,100.00     32,100.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00278/2562
จ านวน 1 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  32,100.-
บาท 32,100.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

20 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2,182.80       2,182.80 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00285/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  2,182.80

 .-บาท  2,182.80 .-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

21
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 1,926.00       1,926.00       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00287/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 1,926.-บาท  1,926.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

22
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 2,140.00       2,140.00       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00291/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,140.-บาท   2,140.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

23 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,630.00       9,630.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00293/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

24 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4,815.00       4,815.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00296/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  4,815.-บาท 4,815.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

25 ครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส

 จ ากัด
บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส 

จ ากัด ตามความต้องการ 00301/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,500.-บาท 9,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

26 ครุภัณฑ์ส านักงาน 17,120.00     17,120.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี 

โซลูช่ัน จ ากัด
บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 00304/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 17,120.-บาท 17,120.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

27 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 46,010.00     46,010.00     เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00312/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 46,010.-บาท 46,010.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

28 ครุภัณฑ์ส านักงาน 50,825.00     50,825.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00364/2562
จ านวน 5 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  50,825.-
บาท 50,825.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

29 ครุภัณฑ์ส านักงาน 48,920.40     48,920.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00376/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้ 

48,920.40.-บาท 48,920.40.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

30 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,100.00       6,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็ม.ดี จ ากัด บริษัท ที.เอ็ม.ดี จ ากัด ตามความต้องการ 00412/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 6,100.-บาท 6,100.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

31 ครุภัณฑ์ส านักงาน 64,200.00     64,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00417/2562
จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  64,200.-
บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

32 ครุภัณฑ์ส านักงาน 93,892.50     93,892.50     เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00421/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้ 93,892.50

 .-บาท 93,892.50 .-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

33 ครุภัณฑ์การแพทย์ 27,500.00     27,500.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 00434/2562
จ านวน 1 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  27,500.-
บาท 27,500.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน 12,251.50     12,251.50     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00444/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  12,251.50

 .-บาท 12,251.50 .-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

35 ครุภัณฑ์การแพทย์ 28,000.00     28,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จ ากัด ตามความต้องการ 00497/2562
จ านวน 1 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  28,000.-
บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

36 ครุภัณฑ์การแพทย์ 66,000.00     66,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00502/2562
จ านวน 1 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  66,000.-
บาท 66,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

37 ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,003.60       8,003.60       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ 

กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ตามความต้องการ 00508/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  8,003.60

 .-บาท 8,003.60 .-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

38 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,276.00       7,276.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์

สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
บริษัท ด ารงค์ชัย เซฟแอนด์สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00512/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,276.-บาท  7,276.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

39 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,022.30       2,022.30       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00528/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  2,022.30

 .-บาท 2,022.30 .-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

40 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,180.00       7,180.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00530/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,180.-บาท 7,180.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

41 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,276.00       7,276.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00531/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,276.-บาท 7,276.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

42 ครุภัณฑ์การแพทย์ 42,000.00     42,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00534/2562
จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  42,000.-
บาท 42,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

43 ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,700.00       8,700.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินฟินิท เซอร์วิส พลัส

 จ ากัด บริษัท อินฟินิท เซอร์วิส พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00535/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,700.-บาท 8,700.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

44 ครุภัณฑ์ส านักงาน 62,969.50     62,969.50     เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00536/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  62,969.50

 .-บาท 62,969.50 .-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

45 ครุภัณฑ์การแพทย์ 70,000.00     70,000.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท บริการซ่อมและขาย

เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด
บริษัท บริการซ่อมและขาย

เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00537/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

46 ครุภัณฑ์การแพทย์ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 00596/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 7,000.-บาท 7,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

47 ครุภัณฑ์การแพทย์ 8,800.00       8,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด ตามความต้องการ 00611/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 8,800.-บาท 8,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

48 ครุภัณฑ์ส านักงาน 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00617/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 700.-บาท 700.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

49 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,400.00       1,400.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00618/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,400.-บาท 1,400.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

50 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,400.00       1,400.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ

พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00619/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,400.-บาท  1,400.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

51 ครุภัณฑ์ส านักงาน 670.00          670.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00700/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  670.-บาท 670.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

52 ครุภัณฑ์ส านักงาน 43,228.00     43,228.00     เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00733/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 43,228.-บาท  43,228.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

53 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 50,300.70     50,300.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปคเทค จ ากัด บริษัท สเปคเทค จ ากัด ตามความต้องการ 00755/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  50,300.70

 .-บาท 50,300.70 .-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

54 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,240.00       1,240.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00764/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  1,240.-บาท 1,240.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

55 ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,941.37       10,571.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
บริษัท เฮียร์ วี อาร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00968/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  9,941.37

 .-บาท 9,941.37 .-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

56 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,996.00       2,996.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00969/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

57 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,000.00       3,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00970/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

58 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,444.50       1,444.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ 

กรุ๊ป จ ากัด
บริษัท ครีเอท เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด ตามความต้องการ 00972/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอได้  1,444.50

 .-บาท 1,444.50 .-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

59 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,160.00       2,160.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ราชาอีเลคทริค แก

รนด์พลาซ่า จ ากัด
บริษัท ราชาอีเลคทริค แกรนด์

พลาซ่า จ ากัด ตามความต้องการ 00973/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  2,160.-บาท 2,160.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

60 ครุภัณฑ์การแพทย์ 5,600.00       5,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 01031/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 5,600.-บาท 5,600.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

61
หน้ากากชนิดคล้องหู 
สีเขียว 89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจง

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

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ  00037/2562

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 89,700.-บาท 89,700.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

62
หมวกกระดาษสีขาว 
แบบกลม 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์
 จ ากัด

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 00076/2562

จ านวน 10,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 16,000.-บาท 16,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2562

63
ชุดคลุมผ่าตัดชนิดใช้
คร้ังเดียวท้ิง 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์
 จ ากัด

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 00056/2562

จ านวน 1,200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท 64,200.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

64
หน้ากาก ชนิดสายผูก
 3 ช้ัน สีเขียว 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง

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

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00077/2562

จ านวน 300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,200.-บาท 13,200.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

65

EXTENSION 1200 MM. 
TOP (Disposable 
Extension Tube 
1200mm. "TOP") 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์โอสถ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 00103/2562
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

66
AV FISTULA FR.16 
(HTC) 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล 
จ ากัด บริษัท อมรวิทย์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ  00102/2562

จ านวน 1,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท 15,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

67
STOMACH TUBE 
NO. 16 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00105/2562
จ านวน 230 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

68
'ถุงเท้าป้องกันการติด
เช้ือ 15 น้ิว 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์
 จ ากัด

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 00101/2562

จ านวน 600 คู่ ราคาท่ีเสนอ 19,200.-บาท 19,200.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

69 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00127/2562
จ านวน 690 กล่อง

ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 
บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

70

Connecting non 
sterile tubing  
(N6100S) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 00162/2562

จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้  9/10/2561

71
ถุงมือยางไนไตร 
[Nitrile] NO. M 59,385.00 59,385.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท เคพีดี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด ตามความต้องการ 00175/2562

จ านวน 150 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 59,385.-บาท 59,385.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

72

1527C  
TRANSPORE 3M 
4"x10YDS 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00166/2562
จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

73
'ขวดสูญญากาศแรง
ดูดสูง ขนาด 400 cc 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00165/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 840 ขวด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

74 เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 00284/2562
จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

75 วัสดุของใช้การแพทย์ 93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 00281/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 93,625.-บาท 93,625.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

76
หน้ากาก ชนิดสายผูก
 3 ช้ัน สีเขียว 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00286/2562
จ านวน 300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,482.-บาท 13,482.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

77 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00270/2562
จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 
บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

78 'SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00265/2562
จ านวน 690 กล่อง

ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 
บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

79
ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์
 S  (ศรีตรังโกล์ฟ) 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 00279/2562
จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

80
'เข็มฉีดยา 21จี x 1 
1/2 น้ิว DISP 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง

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

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00288/2562

จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,000.-บาท 87,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

81
เข็มเจาะปลายน้ิว
ขนาด 23 G 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00397/2562
จ านวน 40,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 76,000.-บาท 76,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

82
SILKAM BK 2/0 
75CM DS24 14,605.50 14,605.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00396/2562
จ านวน 21 โหล

ราคาท่ีเสนอ 14,605.50 
บาท 14,605.50 บาท ของผู้ใช้  12/10/2561

83
'ETHELENE OXIDE 
GAS EO 100% 39,868.00 39,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00585/2562
จ านวน 108 หลอด ราคาท่ีเสนอ 39,868.-บาท 39,868.-บาท ของผู้ใช้  17/10/2561

84

EXTENSION 1200 MM. 
TOP (Disposable 
Extension Tube 
1200mm. "TOP") 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์โอสถ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์โอสถ ตามความต้องการ 00570/2562
จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

85

SYRINGE 0.50cc 
INSULIN 29G x 1/2''
 (100 อัน/กล่อง) 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00589/2562
จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

86 TWO WAY (FINGERTIP) 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00580/2562
จ านวน 5,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

87 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์

 จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 00576/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,900.-บาท 19,900.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

88
NASOPHARYNX AIRWAY 
NO. 7 100/210/070 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00578/2562
จ านวน 50 อัน ราคาท่ีเสนอ 34,240.-บาท 34,240.-บาท ของผู้ใช้  17/10/2561

89
SYRINGE 3 CC. 
DISP. 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00806/2562
จ านวน 900 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

90 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00805/2562
จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 
บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

91 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00801/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

92

กระบอกฉีดยาอินซูลีน 
100 ยู 1 มิล 27 1/2 
น้ิว เข็มถอดได้ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ  00802/2562
จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 27,820.-บาท 27,820.-บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

93
Blood Set ใช้กับขวด
เฉพาะห้องผ่าตัด 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00803/2562
จ านวน 2,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท 42,800.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

94

1658R  TEGADERM 
CHG,10 cm. x 12 cm. 
(25 pcs/Box) 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00867/2562
จ านวน 18 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

95 วัสดุของใช้การแพทย์ 56,800.00 56,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์

 จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 00856/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,800.-บาท 56,800.-บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

96 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00871/2562
จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

97 SORB-PAD 60x90 CM. 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00857/2562
จ านวน 400 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 4,800.-บาท 4,800.-บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

98 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00859/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,075.-บาท 24,075.-บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

99
1251 Comply EO 
Indicator 45,796.00 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  00860/2562
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 45,796.-บาท 45,796.-บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

100 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,966.00 78,966.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00862/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 78,966.-บาท 78,966.-บาท ของผู้ใช้  24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

101
เข็ม SPINAL 20จี x 
3-1/2"  DISP. 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01106/2562
จ านวน 100 อัน ราคาท่ีเสนอ 3,638.-บาท 3,638.-บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

102

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

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 01074/2562

จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

103
ไซริงจ์ 3 ซีซี หัวฉีด
แบบล็อค 13,560.00 13,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01059/2562
จ านวน 120 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 13,560.บาท 13,560.บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

104

เข็มฉีดยา " NIPRO" 18 
จี x 1.1/2"  (100 อัน/
กล่อง) 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01061/2562
จ านวน 2,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 94,160.-บาท 94,160.-บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

105
2238 RED 
DOT.AD.SOFT CLOTH 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 01054/2562
จ านวน 60 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 26,322.-บาท 26,322.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

106 Red dot No.2560 45,742.50 45,472.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 01056/2562
จ านวน 150 แพ็ค

ราคาท่ีเสนอ 45,472.50 
บาท 45,472.50 บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

107 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01063/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

108
เข็มฉีดยา 30 x 1/2
 น้ิว DISP 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01077/2562
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

109
3584 Tegaderm 6 
x 10 cm. 87,205.00 87,205.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ  01085/2562
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 87,205.-บาท 87,205.-บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

110 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,996.40 98,996.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01092/2562
จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 98,996.40 
บาท 98,996.40 บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

111 Transfer Bag 300 CC 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01152/2562
จ านวน 400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท 21,400.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

112 SYRINGE 50 CC. DISP. 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01151/2562
จ านวน 10,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

113
Suction Cath.CH10/53 
(Suction Tube FR 10) 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัส
ตรี จ ากัด

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี 
จ ากัด ตามความต้องการ 01150/2562

จ านวน 3,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 18,600.-บาท 18,600.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

114
1657R TEGADERM 
CHG, 8.5 CM 11.5 CM 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01154/2562
จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 71,904.-บาท 71,904.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

115

แผ่นปิดแผล 
MELGISORB AG 
10X10 CM 91,320.00 91,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01153/2562
จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 91,320.-บาท 91,320.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

116
หน้ากาก ชนิดสายผูก
 3 ช้ัน สีเขียว 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง

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

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ (ปท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01153/2562

จ านวน 200 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 8,800.-บาท 8,800.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

117 วัสดุของใช้การแพทย์ 57,352.00 57,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01199/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 57,352.-บาท 57,352.-บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

118
ชุดให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด า รุ่น VS10 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01198/2562
จ านวน 1,400 ชุด ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

119
1527C  TRANSPORE 
3M 4"x10YDS 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01242/2562
จ านวน 350 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

120 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01241/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้  1/11/2561

121

O.R. GOWN 
REINFORCED L 
STERILIZED 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01245/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 500 ตัว ราคาท่ีเสนอ 50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

122 วัสดุของใช้การแพทย์ 189,176.00 189,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00419/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 189,176.-บาท 189,176.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

123 วัสดุของใช้การแพทย์ 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00411/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 385,200.-บาท 385,200.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

124
Q SYTE LUER ACCESS 
S ITE 50 pc/box 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00457/2562
จ านวน 6,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 197,736.-บาท 197,736.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

125 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00456/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

126 วัสดุของใช้การแพทย์ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00627/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 481,500.-บาท 481,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

127 วัสดุของใช้การแพทย์ 279,000.00 279,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00895/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 279,000.-บาท 279,000.-บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

128

Steri Gage Steam 
Integrator (1243A) 
500 อัน/แพ็ค 196,131.00 196,131.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01260/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 94 แพ็ค ราคาท่ีเสนอ 196,131.-บาท 196,131.-บาท ของผู้ใช้  1/11/2561

129 วัสดุของใช้การแพทย์ 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00591/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,964.-บาท 26,964.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

130
จ้างเหมาบริการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวอรุณกมล  พัฒนสิริเจริญ  นางสาวอรุณกมล  พัฒนสิริเจริญ ตามความต้องการ 008/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท   8,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

131
จ้างเหมาบริการ 8,500.00         8,500.00         

เฉพาะเจาะจง
 นายรักษ์ธนิน  รักษ์ตระกูล  นายรักษ์ธนิน  รักษ์ตระกูล

ตามความต้องการ
011/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,500.-บาท   8,500.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

132
 จ้างเหมาตรวจสอบ
รายละเอียดฯ

500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง  นายอิทธิฤทธ์ิ  เชาวน์เลิศ  นายอิทธิฤทธ์ิ  เชาวน์เลิศ
ตามความต้องการ

010/2562

จ านวน 1 โครงการ  ราคาท่ีเสนอ 500.-บาท   500.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

133
จ้างเหมาบริการ 18,700.00       18,700.00       

เฉพาะเจาะจง

 นางสาว สโรชา  งานวิวัฒน์ถาวร  นางสาว สโรชา  งานวิวัฒน์ถาวร

ตามความต้องการ
012/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 18,700.-บาท   18,700.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

134
เคร่ืองช่ังน้ าหนัก แบบ
เข็ม รุ่น DT605E 1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม
ปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00032/2562

จ านวน 1 ตัว ราคาท่ีเสนอ 1,016.50 บาท 1,016.50 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

135 CG4+ each cartridge 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ปท.) จก. บริษัท ทรานส์เมดิค (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00031/2561
จ านวน 4 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

136
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 197,000.00 197,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร์ซีส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพร์ซีส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00030/2562
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 197,000.-บาท 197,000.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

137 จ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางญาณี ลีนะนิธิกุล นางญาณี ลีนะนิธิกุล ตามความต้องการ 005/2562
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท 10,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

138 จ้างเหมาบริการ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางญาณี ลีนะนิธิกุล นางญาณี ลีนะนิธิกุล ตามความต้องการ 004/262
จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท 8,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

139
จ้างเหมาตรวจสอบ
รายละเอียดผลตรวจ 1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิฤทธ์ิ เชาวน์เลิศ นายอิทธิฤทธ์ิ เชาวน์เลิศ ตามความต้องการ 003/2562

ทางห้องปฏิบัติการ
จ านวน 110 ตัวอย่าง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 1,980.- บาท 1,980.- บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

140 จ้างเหมาบริการ 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร ธงศรี นางศิริพร ธงศรี ตามความต้องการ 006/2562
จ านวน 3 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 19,400.- บาท 19,400.- บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

141
วัสดุวิทยาศาสตร์แล
การแพทย์ 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์
 จ ากัด บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด ตามความต้องการ 007/2562

จ านวน 1 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 2,250.- บาท 2,250.- บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

142
ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองเขียน 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางสวพนาลักษณ์ ล้ าเลิศ นางสวพนาลักษณ์ ล้ าเลิศ ตามความต้องการ 00625/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

143 ผ้าเช็ดท าความสะอาดฯ 14,๕๕๒.- ๑๔,๕๕๒.- เฉพาะเจาะจง บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ ๐๙๐๓๑/๒๕๖๑

จ านวน ๘ กล่อง ราคาท่ีเสนอ  ๑๔,๕๕๒.-บาท ๑๔,๕๕๒.-บาท ของผู้ใช้ 22/8/2561

144 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๕,๐๔๗.- ๔๕,๐๔๗- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 
จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๓๓๒/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๕,๐๔๗.-บาท ๔๕,๐๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

145 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐,๒๙๐.- ๓๐,๒๙๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.กอบทองโพลีแพค 200๔ 
จ ากัด บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๓๙๑/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๐,๒๙๐.-บาท ๓๐,๒๙๐.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

146 สเปรยปรับอากาศฯ ๔๔,๐๐๐.- ๔๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.อี.เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อีเอ็ม ซี อิมแมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๑๖๘/๒๕๖๒

จ านวน ๔๐๐ กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ  ๔๔,๐๐๐.-บาท ๔๔,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

147 วัสดุงานบ้านงานครัว ๕๕๓๔.- ๕๕๓๔.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๐๙๓/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๕,๕๓๔.๐๔ บาท ๕,๕๓๔.๐๔ บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

148 กระดาษเช็ดมือ ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๐๕/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ  ๙๔,๕๐๐.-บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

149 วัสดุงานบ้านงานครัว ๕๔,๑๐๓.- ๕๔,๑๐๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๐๐๔๓/๒๕๖๒

จ านวน ๗ รายการ

ราคาท่ีเสนอ  ๕๔,๑๐๓.๕๒ 
บงาท ๕๔,๑๐๓.๕๒บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

150 ชุด ADMISSION KIT ๙๘,๔๔๐.- ๙๘,๔๔๐.- เฉพาะเจาะจง บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๑๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด ราคาท่ีเสนอ  ๙๘,๔๔๐.-บาท ๙๘,๔๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

151

ถุงพลาสติกใส่ขยะสี

แดง 36x36" ๕๔,๕๗๐.- ๕๔,๕๗๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 
จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๑๕๙/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๐๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ  ๕๔,๕๗๐.-บาท ๕๔,๕๗๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

152 เกลือป่น ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๓๘๔/๒๕๖๒

จ านวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ  ๒,๑๔๐.-บาท ๒,๑๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

153 กล่องกระดาษลูกฟูก ๒๘,๔๖๒.- ๒๘,๔๖๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๐๒๑/๒๕๖๒

จ านวน ๗๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ  ๒๘,๔๖๒.-บาท ๒๘,๔๖๒.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

154 วัสดุงานบ้านงานครัว ๖,๔๘๐.- ๖,๔๘๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๐๒๓/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๖,๔๘๐.-บาท ๖,๔๘๐.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

155 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔,๒๓๗- ๔,๒๓๗.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๐๙๔/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔,๒๓๗.๒๐.-บาท ๔,๒๓๗.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

156 หลอดงอ สีขาว 5 มม. ๑,๔๙๘.- ๑,๔๙๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๓๘๕/๒๕๖๒

จ านวน  ๑๐๐ ห่อ ราคาท่ีเสนอ ๑,๔๙๘.-บาท ๑,๔๙๘.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

157 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๒,๓๗๓.- ๒๒,๓๗๓.- เฉพาะเจาะจง

บ.พีเอสกรุ๊ป(ประเทศไทย)
จ ากัด บ.พีเอสกรุ๊ป(ประเทศไทย)จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๒,๓๗๓.๗๐บาท ๒๒,๓๗๓.๗๐บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

158 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๐,๘๙๒.- ๘๐,๘๙๒.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 
จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๙๗/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๘๐,๘๙๒-บาท 80,892.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

159

ถุงพลาสติกใส่ขยะสี

เหลือง ๒๓,๕๔๐.- ๒๓,๕๔๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 
จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๓๙๐/๒๕๖๒

36x36"จ านวน ๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ  ๒๓,๕๔๐.-บาท ๒๓,๕๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

160 โฟมอัด หนา 5 มม. ๒,๒๔๗.- ๒,๒๔๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. อุดมสาส์น หจก. อุดมสาส์น ตามความต้องการ ๐๐๐๐๖/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐ แผ่น ราคาท่ีเสนอ  ๒,๒๔๗.-บาท ๒,๒๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

161 สายสิยจน์ ม้วนใหญ่ ๘๕๖.- ๘๕๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๐๑๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐ ม้วน ราคาท่ีเสนอ  ๘๕๖.-บาท ๘๕๖.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

162 วัสดุงานบ้านงานครัว ๗,๓๑๘.- ๗,๓๑๘.- เฉพาะเจาะจง

บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทย
แลนด์)ฯ บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์)ฯ ตามความต้องการ ๐๐๐๑๙/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๗,๓๑๘.๘๐บาท ๗,๓๑๘.๘๐บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

163 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๘๘๔.- ๙๙,๘๘๔.- เฉพาะเจาะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ ตามความต้องการ ๐๐๔๒๘/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ๙๙,๘๘๔.๕๐บาท ๙๙,๘๘๔.๕๐บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

164 วัสดุงานบ้านงานครัว ๗๐,๐๘๕.- ๗๐,๐๘๕.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 
จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๑๑/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๗๐,๐๘๕.-บาท ๗๐,๐๘๕.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

165

แผ่นพลาสติกไฮเดนใส

 ๑๕ น้ิว ๒๒,๕๐๐.- ๒๒,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.กอบทองโพลีแพค 200๔ 
จ ากัด บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๕๑/๒๕๖๒

จ านวน ๓๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ  ๒๒,๕๐๐.-บาท ๒๒,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

166

น้ ายาท าความสะอาด

Floor Pro ๑๒,๘๕๐.- ๑๒,๘๕๐.- เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลนฯ บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลนฯ ตามความต้องการ ๐๐๐๘๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐๐ กล. ราคาท่ีเสนอ  ๑๒,๘๕๐.-บาท ๑๒,๘๕๐.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

167 กระดาษเช็ดมือ ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๑๕๘/๒๕๖๒



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๕๐ หีบ  

ราคาท่ีเสนอได้  ๙๔,๕๐๐.-
บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

168 กระดาษม้วนเทนเดอร์ ๒๗,๓๖๐.- ๒๗,๓๖๐.- เฉพาะเจาะจง บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ 00049/2562

จ านวน ๗,๒๐๐ ม้วน ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๓๖๐.-บาท ๒๗,๓๖๐.บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

169

น้ ายาท าความสะอาด

ทีโพล์ ๗๓,๘๓๐.- ๗๓,๘๓๐.- เฉพาะเจาะจง บ.เชอร์วู้ด คอร์ปเรช่ันฯ บ.เชอร์วู้ด คอร์ปเรช่ันฯ ตามความต้องการ 00๑๕๗/๒๕๖๒

จ านวน ๖๐๐ กล. ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๘๓๐.-บาท ๗๓,๘๓๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

170 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๔,๐๙๕.- 44,095 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๐๔๔/๒๕๖๒

จ านวน ๗ รายการ

ราคาท่ีเสนอ  ๔๔,๐๙๕.๒๐ 
บ-บาท ๔๔,๐๙๕.๒๐บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

171

ถังขยะสแตนเลส ๑๑"

x๑๕" ๑๑,๕๕๖.- ๑๑,๕๕๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๐๗๑/๒๕๖๒

จ านวน ๖ ใบ  ราคาท่ีเสนอ  ๑๑,๕๕๖.-บาท ๑๑,๕๕๖.-บาท ของผู้ใช้ ๐๐๐๗๑/๒๕๖๑

172 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๕๑๐.- ๙๙,๕๑๐.- เฉพาะเจาะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิงฯ ตามความต้องการ ๐๐๐๑๐/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๙๙,๕๑๐.-บาท ๙๙,๕๑๐.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

173

ถุงอาหารเหลว/

อาหารเสริม ๒๘,๐๐๐.- 28,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ตามความต้องการ ๐๐๐๖๘/๒๕๖๒

จ านวน ๔๐,๐๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๒๘,๐๐๐.-บาท ๒๘,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

174 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๕,๕๓๔.- ๒๕,๕๓๔.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๑๑๐/๒๕๖๒

จ านวน ๘รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๕๓๔.๔๘บาท ๒๕,๕๓๔.๔๘บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

175

ถุงพลาสติกใขยะสีด า

 ๑๕"x๒๔" ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 
จ ากัด บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๔๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๑๖๕.- ๕๖,๑๖๕.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

176 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐,๐๓๘.- ๑๐,๐๓๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๐๐๒/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๑๓๘.๒๐บาท ๑๐,๑๓๘.๒๐บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

177

กล่องพลาสติกใส ๒๕

x๒๐x๒๑ซม. ๕,๙๙๒.- ๕,๙๙๒.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๘๙๐๕/๒๕๖๑

จ านวน ๔ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๕,๙๙๒.-บาท ๕,๙๙๒.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

178

ถังน้ าเอกประสงค์

พร้อมไม้ม๊อบ ๔,๗๐๘.- ๔,๗๐๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๙๑๑๗/๒๕๖๒

จ านวน ๒ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๔,๗๐๘.-บาท ๔,๗๐๘.-บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561

179

พลาสติกกันกระแทก

 ๑.๒x๔๒ ๒,๒๒๕.- ๒,๒๒๕.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๙๐๙๐/๒๕๖๑

จ านวน ๒ ม้วน ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๒๕.๖๐บาท ๒,๒๒๕.๖๐บาท ของผู้ใช้ 24/8/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

180 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๖,๐๖๐.- ๑๖,๐๖๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๐๔๖๙/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๐๖๐.๗๐บาท ๑๖,๐๖๐.๗๐บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

181 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๙,๓๑๙.- ๙,๓๑๙- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๐๓๓๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙,๓๑๙.๗๐บาท ๙,๓๑๙.๗๐บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

182 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๘,๕๖๕.- ๑๘,๕๖๕.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๔๖๕/๒๕๖๒

จ านวน ๗ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๕๖๕.-บาท ๑๘,๕๖๕.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

183 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓,๙๒๐.- ๓,๙๒๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๕๕๔/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๒๐.-บาท ๓,๙๒๐.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

184 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๙๔๗.- ๑,๙๔๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๕๓๙/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑,๙๔๗.๔๐บาท ๑,๙๔๗.๔๐ บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

185 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๓,๓๗๕.- ๑๓,๓๗๕.- เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๓๗๙/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๓,๓๗๕.-บาท ๑๓,๓๗๕.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

186 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๗,๖๗๕.- ๒๗,๖๗๕.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๐๐๓๖/๒๕๖๒



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๗ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๖๗๕.๕๕บาท ๒๗,๖๗๕.๕๕บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

187 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๓,๔๙๘.- ๑๓,๔๙๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๐๑๖๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๓,๔๙๘.๐๕บาท ๑๓,๔๙๘.๐๕ บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

188 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๖,๒๗๘.- ๖,๒๗๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๐๕๘๒/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๖,๒๗๘.๗๖บาท ๖,๒๗๘.๗๖บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

189 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘๗,๑๘๓.- ๘๗,๑๘๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๓๘๒/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘๗,๑๙๓.-บาท ๘๗,๑๙๓.๖๐บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

190 น้ ายาถอดน๊อตกัดสนิม ๖,๙๖๐.- ๖,๙๖๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ ตามความต้องการ ๐๐๐๙๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ ๖,๙๖๐.-บาท ๖,๙๖๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

191 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒,๒๔๗- 2,247 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๓๘๖/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๔๗.-บาท ๒,๒๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

192 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๘,๖๖๕.- ๒๘,๖๖๕.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๐๑๐๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๘,๖๖๕.๓๐บาท ๒๘,๖๖๕.๓๐บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

193 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๙,๗๒๐.- ๑๙,๗๒๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๙๑๘๑/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๗๒๐.๑๐บาท ๑๙,๗๒๐.๑๐ บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

194 แบตเตอร่ี ๒๓A ๑๒V ๑,๐๒๗.- ๑,๐๒๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๙๓๔๓/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๑,๐๒๗.๒๐บาท ๑,๐๒๗.๒๐บาท ของผู้ใช้ 5/9/2561

195 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๕,๖๔๘- ๑๕,๖๔๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๙๒๕๔/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๖๔๘.๗๕บาท ๑๕,๖๔๘.๗๕บาท ของผู้ใช้ 3/9/2561

196 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๓,๘๒๘.- ๒๓,๘๒๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๙๐๔๙/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๘๒๘.๙๐บาท ๒๓,๘๒๘.๙๐บาท ของผู้ใช้ 22/9/2561

197 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘,๗๘๐.- ๘,๗๘๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ ๐๙๐๓๔/๒๕๖๑

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘,๗๘๐.-บาท ๘,๗๘๐.-บาท ของผู้ใช้ 22/9/2561

198 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๒,๘๕๐.- ๒๒,๘๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๙๑๑๓/๒๕๖๑

จ านวน ๘ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๒,๘๕๐.๙๒บาท ๒๒,๘๕๐.๙๒บาท ของผู้ใช้ 24/9/2561

199 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๗,๔๕๔.- ๒๗,๔๕๔.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๔๕๔.๐๖บาท ๒๗,๔๕๔.๐๖บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

200 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๖,๘๙๒.- ๕๖,๘๙๒- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๐๓๕/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๘๙๒.-บาท ๕๖,๘๙๒.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

201 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๓,๐๒๒.- ๒๓,๐๒๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๐๙๙/๒๕๖๒

จ านวน๑๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๐๒๒.๑๒บาท ๒๓,๐๒๒.๑๒บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

202 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๖๙,๘๗๑.- ๖๙,๘๗๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๓๓๐/๒๕๖๒

จ านวน  ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๖๙,๘๗๑.-บาท ๖๙,๘๗๑.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

203 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘๕,๐๐๐.- ๘๕,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๑๕๖/๒๕๖๑

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘๕,๐๐๐.๘๐บาท ๘๕,๐๐๐.๘๐บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

204 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๙๐,๙๒๑.- ๙๐,๙๒๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๐๐๘/๒๕๖๒

จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๐,๙๒๑.๓๖บาท ๙๐,๙๒๑.๓๖บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

205 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๒,๗๗๒.- ๕๒,๗๗๒.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๑๒๙/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕๒,๗๗๒.๔๐บาท ๕๒,๗๗๒.๔๐บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

206 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๑๕๔.- ๑๐,๑๕๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๙๑๓๖/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ

ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๑๕๔.๓๐ 
บาท ๑๐,๑๕๔.๓๐ บาท ของผู้ใช้ 27/9/2561

207 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๕,๓๑๖.- ๒๕,๓๑๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๙๑๘๗/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๓๑๖.๒๐บาท ๒๕,๓๑๖.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 28/8/2561

208 Thoracic Straight 24 10,272.00      10,272.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ันจ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ันจ ากัด ตามความต้องการ 00739/2562
จ านวน 40 ชุด รำคำท่ีเสนอ 10,272.-บำท  10,272.-บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

209
ออก๊ซิเยนมาสผู้ใหญ่  
Hud 1059 82,500.00      82,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 
จ ากัด ตามความต้องการ 00725/2562

จ านวสน 1,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

210 กระป๋องปรับเปอร์เซ็นต์ได้ 79,000.00      79,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ตามความต้องการ 00724/2562
จ านวน  20ใบ รำคำท่ีเสนอ 79,000.- บำท 79,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

211 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00    100,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง บริษัท เบธเอล อินเตอร์เทรดด้ิง ตามความต้องการ 00740/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสน 100.000- บำท 100000.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

212

ชุดอุปกรณ์
เปล่ียนแปลงสัญญาณ
แรงดัน 70,000.00      70,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ จ ากัด บริษัท เอ็ดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ จ ากัด ตามความต้องการ 00167/2562
จ านวน 200 อัน รำคำท่ีเสนอ 70,000.- บำท  70,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

213 วัสดุของใช้การแพทย์ 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์

ตามความต้องการ 00187/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 8,000.00บำท 8,000.บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

214
เจลโคไอวีแคต เบอร์ 
21x1'" 23,112.00      23,112.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ันจ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ันจ ากัด ตามความต้องการ 00241/2562
จ านวน 24 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 23,112- บำท  23,112- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

215 ซองอลฆ่าเช้ือ 4" 25,500.00      25,500.00      เฉพาะเจาะจง
บรัษัทบอเนียว เมดิคอล จ ากัด บรัษัทบอเนียว เมดิคอล จ ากัด

ตามความต้องการ 00292/2562
จ านวน  10ม้วน รำคำท่ีเสนอ 25,500.- บำท  25,500.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

216
ออก๊ซิเยนมาสผู้ใหญ่  
Hud 1059 82,500.00      82,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพ
พลาย  จ ากัด

บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพพลาย  
จ ากัด ตามความต้องการ 00335/2562

จ านวน 1,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

217
ชุดเอคเทนช่ันเบอร์  
18.น้ิว 31,600.00      31,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
ตามความต้องการ 00334/2562

จ านวน  500  ชุด รำคำท่ีเสนอ 31,600.- บำท  31,600.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

218
ชุดเอคเทนช่ันเบอร์   
36.น้ิว 95,340.00      95,340.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์
ตามความต้องการ

00333/2562

จ านวน 48 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 95,340.- บำท  95,340.- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

219

กระดาษบันทึกการ
ตรวจครรภ์มารดา 
M1991A 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก เอเค พลัส ซัพพลาย หจก เอเค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 00336/2562
จ านวน  300 พับ รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท  24,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

220 Airway no  3 34,240.00      34,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ันจ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ันจ ากัด ตามความต้องการ 00588/2561
จ านวน 400  set รำคำท่ีเสนอ 34,240- บำท  34,240- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

221
ผ้าเช็ดท าความสะอาด
พ้ืนผิวน้ ายาฆ่าเช้ือ 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โพเฮลท์แคร์ จ ากัด จ ากัด บริษัท โพเฮลท์แคร์ จ ากัด จ ากัด ตามความต้องการ 00558/2561
จ านวน 6000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท  6,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

222
Aquapak Sterile 
340ml 94,160.00      94,160.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00638/2562

จ านวน 1100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 94,160.- บำท  94,160.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

223
WES 0209 Vione 
Nebuliaer 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 
จ ากัด ตามความต้องการ 00638/2562

จ านวน  300 ชุด รำคำท่ีเสนอ 60.000 บำท  60.000 บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

224
.ใบมีดผ่าตัดสเตอร์ไรน์ 
เบอร์ 11 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย์ภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย์ภัณฑ์ ตามความต้องการ 00561/2562
จ านวน 1500 ใบ รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

225 เฝือก 6 น้ิว 60,923.23      60,923.23      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

จ ากัด ตามความต้องการ 00573/2562
จ านวน   120   โหล

รำคำท่ีเสนอ 60.923.23.- 
บำท  60.923.23.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

226
Mucous Extraclor    
14 Fr 84,000.00      84,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพสซีส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพสซีส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00600/2562
จ านวน  200  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ3 84,000.- บำท  84,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

227 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00      69,550.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00605/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท  69,550.- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

228 Cellprefp Pkus LBC 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บรัษั บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บรัษั บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00556/2562
จ านวน 600  ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

229 วัสดุของใช้การแพทย์ 38,306.00      38,306.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจ เอส วิช่ัน  จ ากัด บริษัท  เจ เอส วิช่ัน  จ ากัด ตามความต้องการ 00593/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 38,306.- บำท  38,306.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

230

กระดาษบันทึก 
THERMAL PAPE 
R57x25 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีแมน อินเตอร์เนช่ันแนล
  จ ากัด

บริษัท คีแมน อินเตอร์เนช่ันแนล  
จ ากัด ตามความต้องการ 00670/2562

จ านวน  800 ม้วน รคำท่ีเสนอ 36,000.-บำท  36,000.-บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

231 วัสดุของใช้การแพทย์ 54,600.00      54,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท   ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท   ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00665/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 54,600.- บำท  54,600.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

232
standard tesue 
fcps13 cm 63,000.00      63,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท   ตะวันแม็คไวซ์ จ ากัด บริษัท   ตะวันแม็คไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00673/2562
จ านวน  30 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 63,000.-บำท  63,000.-บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

233 Nink Resistant Tubing 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด ตามความต้องการ 00672/2562
จ านวน   600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 12,000.-บำท  12,000.-บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

234 เฝือก  4 น้ิว 43,142.00      43,142.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)  

จ ากัด ตามความต้องการ 00671/2562
จ านวน 120  โหล รำคำท่ีเสนอ 43,142.- บำท  43,142.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

235 Sterile Alcohol Blister 19,260.00      19,260.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)  

จ ากัด ตามความต้องการ 00759/2562
จ านวน   600 แผง รำคำท่ีเสนอ 19,126- บำท  19,126- บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

236 ปรอทวัดไข้ทางปาก 58,000.00      58,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ตามความต้องการ 00762/2562
จ านวน 150 ชุด รำคำท่ีเสนอ 58,000.-บำท  58,000.-บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

237 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,694.50      81,694.50      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)

  จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)  

จ ากัด ตามความต้องการ 00769/2562
จ านวน  2 รายการ

รำคำท่ีเสนอ 81,694.50- 
บำท รำคำท่ีเสนอ 81,694.50- บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

238
ใบมีดผ่าตัดสเตอร์ไรน์ 
เบอร์ 10 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสวนจ ากัด แพทย์ภัณฑ์ บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00746/2561
จ านวน  6000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท  36,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

239 วัสดุของใช้การแพทย์ 74,400.00      74,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 00750/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 74,400.- บำท  74,400.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

240 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,759.20      94,759.20      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลิอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลิอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 00757/2562
จ านวน 2 รายการ

รำคำท่ีเสนอ 94,759.20.- 
บำท  94,759.20.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2562

241
อุปกรณ์ช่วยในการ
บริหารปอด 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ทริลเลียน จ ากัด ตามความต้องการ 00757/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  200  ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท  40,000.- บำท 12/10/2561

242
ถังใส่วัสดุของมีคมติด
เช้ือขนาด 5x7 น้ิว 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ขินเมดิคอล จ ากัด บริษัท ขินเมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00753/2562
จ านวน 4000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 96,000.-บำท 96,000-บำท 11/10/2561

243 วัสดุของใช้การแพทย์ 51,750.00      51,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  โซวิค จ ำกัด บริษัท  โซวิค จ ำกัด ตามความต้องการ 00836/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 51,750.-บำท  51,750.-บำท 10/10/2561

244
สายสวนปัสสาวะ 2 
ทาง เบอร์ 14 90,950.00      90,950.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
  จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)  
จ ากัด ตามความต้องการ 00810/2562

จ านวน 500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,950.- บำท  90,950.- บำท 10/10/2561

245 Cellprefp Pkus LBC 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  บี เจ ซื เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท  บี เจ ซื เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00833/2562
 จ านวน  600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.-บำท  90,000.-บำท 17/10/2561

246   Airway No 2 34,240.00      34,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00833/2562
จ านวน  40 set รำคำท่ีเสนอ 34,240.- บำท  34,240.- บำท 17/10/2561

247 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,410.00      67,410.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลิอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลิอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 00831/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,410.- บำท รำคำท่ีเสนอ 12/10/2561

248
Blue Line Ultra 
Tracheostmy 075 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เอ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00830/2561
จ านวน 90 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,300-บำท  96,300-บำท 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

249
สายยางซิลิโคน 7x11
 มม 37,500.00      37,500.00      เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศฺณี เคร่ือง
ม่ือแพทย์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศฺณี เคร่ืองม่ือ
แพทย์ ตามความต้องการ 00900/2562

จ านวน  30 เส้น รำคำท่ีเสนอ 37,500.บำท  37,500.บำท 12/10/2561

250 วัสดุของใช้การแพทย์ 94,200.00      94,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท  สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย 

จ ากัด ตามความต้องการ 00885/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,200บำท  94,200บำท 12/10/2561

251 ถุงยางอนามัย ชนิดหล่อล่ืน 8,750.00        8,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด ตามความต้องการ 00879/2562
จ านวน 200 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 8,750.-บำท  8,750.-บำท 18/10/2561

252
กระดาษ EKG 
2"50x30m 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00875/2562
จ านวน  50 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 2,.500บำท  2,.500บำท 18/10/2561

253
Visor sheet(1 ขา 10
 แผ่น) 45,000.00      45,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00874/2562
จ านวน 50  แผ่น รำคำท่ีเสนอ 45,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 45,000.-บำท 10/10/2561

254 Urinal Plastic 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเคร่ืองมือ

แพทย์(1999)
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเคร่ืองมือแพทย์

(1999) ตามความต้องการ 00870/2562
จ านวน 200ใบ รำคำท่ีเสนอ 4,000.-บำท  4,000.-บำท 8/10/2561

255 หลอดดศูดน้ าลาย 5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูแพลเนทเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท บลูแพลเนทเทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00865/2562
จ านวน  60แพ็ค รำคำท่ีเสนอ 5,400.-บำท  5,400.-บำท 18/10/2561

256
กระดาษ พี เอช 1-11
 วอชแมน 5,029.00        5,029.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมมอนกรุ๊พ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ 00858/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 5,029-บำท  5,029-บำท 18/10/2561

257
Trach tube clear 
prof 6.5 89,880.00      89,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจ เอส วิช่ัน  จ ากัด บริษัท  เจ เอส วิช่ัน  จ ากัด ตามความต้องการ 00928/2562
จ านวน   25 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 89,880.- บำท  89,880.- บำท 12/10/2561

258 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,000.00      78,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียว เมดิคอล จ ากัด บริษัท บอเนียว เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00939/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,000.- บำท  78,000.- บำท 10/10/2561

259 ชุดเอคเทนช่ัน เบอร์ 6 12,640.00      12,640.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00940/2562
 จ านวน  200 ชุด รำคำท่ีเสนอ 12,640.-บำท  12,640.-บำท 18/10/2561

260
สายยาเคนท์ ลาเท็กซ์ 
 201 14,400.00      14,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลเมด จ ากัด บริษัท ออลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00941/2562
จ านวน  30  ม้วน รำคำท่ีเสนอ 14,400 บำท  14,400 บำท 18/10/2561

261
Swivel Connector 
15 cm 99,296.00      99,296.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00930/2562
จ านวน 290  ชุด รำคำท่ีเสนอ 99,296.-บำท รำคำท่ีเสนอ 99,296.-บำท 17/10/2561

262 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,600.00      24,600.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน 

เคร่ืองมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือ

แพทย์ ตามความต้องการ 00937/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,600.- บำท  24,600.- บำท 18/10/2561

263 Cellprefp Pkus LBC 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บี เจ ซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00942/2562
จ านวน  600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท  90,000.- บำท 4/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

264
ใบมีดผ่าตัดสเตอร์ไรน์ 
เบอร์ 15 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย์ภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย์ภัณฑ์ ตามความต้องการ 00983/2562
จ านวน 15,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 90,000-บำท  90,000-บำท 18/10/2561

265
Introducer F 
endotrach tube 19,200.00      19,200.00      เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส 
ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเค พลัส ซัพพลาย ตามความต้องการ 00986/2562

จ านวน 40 เส้น  รำคำท่ีเสนอ 19,200.-บำท  19200.-บำท 17/10/2561

266
Betaplast Selver 5 
mm 10x10 cm 26,215.00      26,215.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศ
ไทย)จ ากัด

บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)
จ ากัด ตามความต้องการ 00989/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,215.-บาท  26,215.-บาท 18/10/2562

267 Skin traction Kits Adult 20,972.00      20,972.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
บริษัท ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย)

จ ากัด ตามความต้องการ 00991/2562
จ านวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 20,972.-บำท  20,972.-บำท 18/10/2561

268 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,443.00      69,443.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจ เอส วิช่ัน  จ ากัด บริษัท  เจ เอส วิช่ัน  จ ากัด ตามความต้องการ 00998/2562
จ านวน  4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,443.- บำท  69,443.- บำท 10/10/2561

269 สายแฟ็คท้ิว 6น้ิว 96,900.00      96,900.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน 

เคร่ืองมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน เคร่ืองมือ

แพทย์ ตามความต้องการ 01011/2562
จ านวน  300 อัน รำคำท่ีเสนอ 96,900.-บำท  96,900.-บำท 17/10/2561

270
กระดาษ Premum 
Fdull Pagm 8.5x11 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ ดี เอส เมดิคอบลซิ
เต็มส์ จ ากัด

บริษัท ไอ ดี เอส เมดิคอบลซิเต็มส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 01014/2562

จ านวน 5 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 40,000.-บำท  40,000.-บำท 11/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

271 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,560.00      75,560.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอเนียว เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01013/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,560.- บำท  75,560.- บำท 10/10/2561

272 ชุดเอคเทนช่ันเบอร์ 12 25,280.00      25,280.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01009/2562
จ านวน 4000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 25,500.- บาท  25,500.- บาท 18/10/2561

273 Cellprefp Pkus LBC 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เจ ซี  จ ากัด บริษัท บี เจ ซี  จ ากัด ตามความต้องการ 01007/2562
จ านวน  6000 ซอง รำคำท่ีเสนอ 90,000.-บำท รำคำท่ีเสนอ 90,000.-บำท 4/10/2561

274
สายสวนเส้นเลือดท่ีใช้ 
 5.5 Frx8 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ ดี เอส เมดิคอล ซิส
เต็มส์ จ ากัด

บริษัท ไอ ดี เอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 01103/2562

จ านวน  60ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 18/10/2561

275
Aquapak Sterile 
340ml 96,800.00      96,800.00      เฉพาะเจาะจง  บริษัท  ไทยคูณ เมดิคอล จ ากัด  บริษัท  ไทยคูณ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01058/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,800.- บำท  96,800.- บำท 18/10/2561

276
Trach tube clear 
prof  070 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01064/262
 จ านวน  600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 96,300.-บำท  96,300.-บำท 12/10/2561

277
Nasot Oxygen 
Cannual 79,750.00      79,750.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี พี ฮอสพิทอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท พี พี ฮอสพิทอล ซัพพลาย 
จ ากัด ตามความต้องการ 01083/2562

จ านวน  5500 เส้น รำคำท่ีเสนอ 79,750.-บำท  79,750.-บำท 22/10/2561

278 วัสดุของใช้การแพทย์ 29,500.00      29,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  บอเนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท  บอเนียว เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 01094/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 29,500.-บำท  29,500.-บำท 10/10/2561

279 วัสดุของใช้การแพทย์ 10,275.00      10,275.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี 

เคร่ืองมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาศิณี เคร่ืองมือ

แพทย์ ตามความต้องการ 01121/2562
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,275.-บำท  10,275.-บำท 19/10/2561

280
WES 0309 Vione 
Nebuliaer 82,500.00      82,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01080/2562

จ านวน  1500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 82,500.-บำท  82,500.-บำท 17/10/2561

281 กล่องพลาสติก เบอร์ 2 46,545.00      46,545.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมบรูณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบรูณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 01071/2562
จ านวน 30000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 46,545.-บำท  46,545.-บำท 19/10/2561

282
Edwards -Swan 
Gauy Thermodlion 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จ ากัด บริษัท เอ็ดวาร์ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01123/2562
จ านวน  25 อัน รำคำท่ีเสนอ 90,000.-บำท  90,000.-บำท 24/10/2561

283
ใบมีดเจาะเลือด 
(blood Lancet) 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ิ เมดิแคร์ จ ากัด บริษัท อินฟินิต้ิ เมดิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01069/2562
จ านวน 1000  ใบ รำคำท่ีเสนอ 21,000.-บำท  21,000.-บำท 24/10/2561

284 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,222.00      98,222.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01253/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,222.-บำท  98,222.-บำท 24/10/2561

285 วัสดุของใช้การแพทย์ 92,444.00      92,444.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท  เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01257/2562
จ านวน  2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,444.-บำท  92,444.-บำท 24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

286 วัสดุของใช้การแพทย์ 44,169.60      44,169.60      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลิอร์ โลจิ

สติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลิอร์ โลจิสติกส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01264/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 44,169.60.-บำท  44,169.60.-บำท 24/10/2561

287 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,200.00      89,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด ตามความต้องการ 01270/2562
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 89200.-บำท  89200.-บำท 10/10/2561

288
พาราฟิล์ม M 4น้ิว
x125 ฟุต เอ็ม อเมริกา 41,944.00      41,944.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมมอนกรุ๊พ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมมอนกรุ๊พ ตามความต้องการ 01259/2562
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 41,944.-บำท  41,944.-บำท 19/10/2561

289
Fitter ขนาดเล็กใช้กับ
เคร่ือง อะตอม 3,600.00        3,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท  เตียวฮงสีลม จ ากัด บริษัท  เตียวฮงสีลม จ ากัด ตามความต้องการ 01267/2562
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 3,600.-บำท  3,600.-บำท 22/10/2561

290
วายคอนเนเตอร์ ขนาด
 11x9 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01266/2561
จ านวน 300 อัน รำคำท่ีเสนอ 18,000.-บำท  18,000.-บำท 24/10/2561

291

กระดาษบันทึก 
THERMAL PAPE 
R57x25 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01262/2562
จ านวน  800 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 36,000.-บำท  36,000.-บำท 29/10/2561

292 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80      98,803.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 09457/2561
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,880.80-บำท  98,880.80-บำท 13/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

293 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,464.80      20,464.80      เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์

 จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 09456/2561
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,464.80.-บำท รำคำท่ีเสนอ 20,464.80.-บำท 7/8/2561

294
Vacutainer Plus CL 
ACT k2 41,520.00      41,520.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์
 จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00169/2561

จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 41,520.-บำท  41,520.-บำท 16/6/2561

295
Vacutainer Plus CL 
Act 4ml 11,235.00      11,235.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00176/2562
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 11,235.-บำท  11,235.-บำท 31/8/2561

296
Sofety Loc BCS 23 
Gx0.75 W7" 8,560.00        8,560.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00172/2562
จ านวน 40 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,560.-บำท  8,560.-บำท 18/6/2561

297 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,992.40      75,992.40      เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์

 จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00253/2562
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,992.40-บำท  75,992.40-บำท 31/8/2561

298 Nulri Bag 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพ่ียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพ่ียวดีไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00613/2562
จ านวน 13,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.-บำท  97,500.-บำท 6/10/2561

299 วัสดุของใช้การแพทย์ 75,992.40      75,992.40      เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์

 จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00686/2562
จ านวน  3  รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,992.40-บำท  75,992.40-บำท 31/8/2561

300 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,803.80      98,803.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00686/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,803.80-บำท  98,803.80-บำท 31/8/2561

301 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,464.80      20,464.80      เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์

 จ ากัด บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00901/2562
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,464.80.-บำท รำคำท่ีเสนอ 20,464.80.-บำท 31/8/2561

302
Vaculaner Plus CL 
Aot 4 ML 11,235.00      11,235.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 07764/2585
จ านวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 14,980.-บำท  14,980.-บำท 24/6/2561

303
Vacutette EDTA K2 
Tube 3ML 41,520.00      41,520.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์)รดักส์ 
จ ากัด บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์)รดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00943/2562

จ านวน 240  RACK รำคำท่ีเสนอ 41,520.-บำท  41,520.-บำท 25/6/2561

304 ท่ีรัดสายสะดือเด็ก 15,500.00      15,500.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เอ วาย 

ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เอ วาย ซัพพลาย ตามความต้องการ 01025/2562
จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 15,500.-บำท  15,500.-บำท 18/10/2561

305 วัสดุของใช้การแพทย์ 26,529.60      26,529.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์ จ ากัด บริษัท  กรุงเทพอินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01206/2562
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,529.60.-บำท  26,529.60.-บำท 6/9/2561

306
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 94,080.00      94,080.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00599/2562

จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,080.- บำท 94,080.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

307
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00666/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

308
ULTRAVIST 370  
10x100ML 85,921.00      85,921.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00659/2562

จ านวน 11 BOX รำคำท่ีเสนอ 85,921.- บำท 85,921.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

309
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00662/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

310
POWERLINE ( ALL 
SIZE ) 42,000.00      42,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจี
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 00052/2562

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 42,000.- บำท 42,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

311
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00053/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

312 Scopanios ขนาด 5 ลิตร 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00084/2562
จ านวน 30 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

313
RENGER DCB OTW 
7mmx100,75 cm 32,100.00      32,100.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00069/2562

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท 32,100.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

314

สายสวนเพ่ือขยาย
หลอดเลือดแดงส่วน
ปลาย 41,000.00      41,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00073/2562

จ านวน 1 เส้น รำคำท่ีเสนอ 41,000.- บำท  41,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

315
Aniosyme DLT Plus 
5000 ml. 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00075/2562

จ านวน 30 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

316

สายสวนหลอดเลือดหัวใจ
ขนาดเล็ก Corsair Micro 
Catheter 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ

00080/2562

จ านวน 5 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.-  บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

317
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,000.00      25,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ 
จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00119/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,000.- บำท  25,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

318

ค่าจ้างเหมาบริการ
ตรวจภาวะหยุดหายใจ
ระหว่างนอนหลับ 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ 
จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00128/2562

จ านวน 20 คร้ัง รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

319

Sapphire II PRO 
Coronary Dilatation 
Catheter 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00863/2562
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.-  บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

320

O2 ENRICHMENT 
(ข้อต่อออกซิเจน) 
ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ 4,400.00        4,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00861/2562
จ านวน 20 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 4,400.- บำท  4,400.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

321
AG-AP1085 Control 
Module Cable 15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00815/2562
จ านวน 5 เส้น รำคำท่ีเสนอ 15,000.- บำท 15,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

322
ค่าจ้างเหมาบริการ
ตรวจภาวะหยุดหายใจ 87,500.00      87,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ 
จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00274/2562

จ านวน 35 คร้ัง รำคำท่ีเสนอ 87,500.- บำท  87,500.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

323
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 56,000.00      56,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00429/2562

จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 56,000.- บำท 56,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

324
Ten20 8 Oz. (1 
pack of 3) 3,745.00        3,745.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00431/2562
จ านวน 1 pack รำคำท่ีเสนอ 3,745.- บำท 3,745.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2561

325
เคร่ืองช่วยฟังแบบทัด
หลังหูระบบดิจิตอล 63,000.00      63,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟัง
อินทิเม็กซ์ จ ากัด

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิ
เม็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00478/2562

จ านวน 7 ชุด รำคำท่ีเสนอ 63,000.- บำท 63,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2561

326
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00      99,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟัง
อินทิเม็กซ์ จ ากัด

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิ
เม็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00595/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,000.- บำท 99,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

327
ท่ีกรองเช้ือโรคส าหรับ
เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 00123/2562

จ านวน 200 PCS รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.-  บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

328

TREK Family 
Coronary Dilatation 
Catheters All Sizes 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00115/2562

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

329 ข้อต่อหางปลา (O2 disp.) 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00111/2562
จ านวน 10 แพ็ค รำคำท่ีเสนอ 8,500.- บำท  8,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

330 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 87,312.00      87,312.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00132/2562
จ านวน 34 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 87,312.- บำท 87,312.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

331

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

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00816/2562

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท 95,286.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

332
Basix Compak Inflation 
Device 30 ATM 26,000.00      26,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00812/2562
จ านวน 10 EACH รำคำท่ีเสนอ 26,000.- บำท 26,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

333

Silicone Catheter 
Mount tubing with Right  
 angled 9,200.00        9,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00266/2562
จ านวน 20 ชุด รำคำท่ีเสนอ 9,200.- บำท 9,200.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

334
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 87,000.00      87,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00261/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 87,000.- บำท 87,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

335
มีดผ่าตัดแบบใช้คร้ัง
เดียวท้ิง เบอร์ 11 1,800.00        1,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 00259/2562
จ านวน 20 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 1,800.- บำท 1,800.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

336
บอลลูนถ่างขยายท่อ
ทางเดินหายใจ 59,997.04      59,997.04      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00256/2562

จ านวน 8 เส้น รำคำท่ีเสนอ 59,997.04 บำท 59,997.04 บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

337
Aniosyme Synergy 5
 ขนาด 5 ลิตร 35,000.00      35,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00248/2562

จ านวน 10 แกลลอน รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท 35,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

338

สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี
ด้วยขดลวด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00240/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

339
สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี 63,000.00      63,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00237/2562

จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 63,000.- บำท 63,000.-  บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

340

สายสวนหัวใจเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายด้วยขดลวด 84,000.00      84,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ 
จ ากัด บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00235/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท 84,000.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

341

Filter Dust for 
Ventilator 1.5m x 
25m 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ 
จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00822/2562

จ านวน 1 EA รำคำท่ีเสนอ 11,000.- บำท 11,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

342
เคร่ืองช่วยฟังแบบทัด
หลังหูระบบดิจิตอล 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟัง
อินทิเม็กซ์ จ ากัด

บริษัท ศูนย์บริการเคร่ืองช่วยฟังอินทิ
เม็กซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00668/2562

จ านวน 2 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท 18,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

343
เคร่ืองช่วยฟังแบบทัด
หลังหูระบบดิจิตอล 45,000.00      45,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00657/2562
จ านวน 5 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 18,000.- บำท 18,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

344
HISTOACRYL B 
0.5ML 5PC/PK 96,300.00      96,300.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00829/2562

จ านวน 18 PACK รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท 96,300.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

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

เนช่ันแนล จ ากัด
บริษัท ไทย เอ้อ คัง อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด ตามความต้องการ 00828/2562
จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 88,000.- บำท 88,000.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

346

GIM-6000E 
Esophageal 
Manometry Catheter 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00663/2562
จ านวน 2 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 30,000.- บำท 30,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

347 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 87,312.00      87,312.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00350/2562
จ านวน 34 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 87,312.- บำท 87,312.- บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

348
IKAZUCHI - ZERO 
BALLOON ทุก Size 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00345/2562
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

349
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 66,000.00      66,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00348/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,000.- บำท 66,000.-  บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

350
ULTRAVIST 370 
10x100ML 85,921.00      85,921.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00352/2562

จ านวน 11 BOX รำคำท่ีเสนอ 85,920.- บำท 85,920.-  บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

351
แบคทีเรียฟิลเตอร์ 
ส าหรับขวดกันล้น 5,100.00        5,100.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) 
จ ากัด บริษัท โบว์เมด ยู.เค. (เอเชีย) จ ากัด ตามความต้องการ 00426/2562

จ านวน 2 หลอด รำคำท่ีเสนอ 5,100.- บำท 5,100.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

352

สวนหัวใจเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือด โคโร
นาร่ี 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00416/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

353

สายลวดเพ่ือวัดความดัน
ภายในหลอดเลือด โคโร
นาร่ี 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00393/2562
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท 75,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

354
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00395/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

355

สายสวนหัวใจเพ่ือการ
รักษาหลอดเลือดหัวใจ
ตีบชนิดขดลวดเคลือบยา 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00399/2562

จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.-  บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

356
Pantera Balloon ทุก
ขนาด 53,500.00      53,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00771/2562

จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 53,500.- บำท 53,500.-  บำท ของผู้ใช้ 19/10/2561

357
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 57,999.35      57,999.35      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00780/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท 57,999.35  บำท ของผู้ใช้ 19/10/2561

358 Fortis II Balloon ทุก Size 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00667/2562
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

359
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00819/2562

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

360

Xience ProX 
Everolimus Eluting 
Coronary Stent  
System All Sizes 75,000.00      75,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00683/2562

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 75,000.- บำท  75,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

361

สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี ด้วย
ขดลวดเคลือบยาต้านการ
ตีบซ้ า 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00821/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท  94,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

362

Begraft Peripheral Graft
 System ขนาด 14.0x 
59mmx120cm lot 
201655 85,000.00      85,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00472/2562

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 85,000.- บำท  85,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2561

363
ULTRAVIST 370 
10x100ML 85,921.00      85,921.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00470/2562

จ านวน 11 BOX รำคำท่ีเสนอ 85,921.- บำท  85,921.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

364

TREK Family Coronary 
Dilatation Catheters All 
Sizes 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00471/2562

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท  60,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/10/2561

365
ScoreFlex NC Coronary 
Dilatation Catheter 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00664/2562
จ านวน 5 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท   90,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

366 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 92,448.00      92,448.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 00781/2562
จ านวน 36 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 92,448.- บำท   92,448.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2561

367
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 95,500.00      95,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00610/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,500.- บำท   95,500.-  บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

368

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

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00604/2562

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท   95,286.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

369

สายสวนหลอดเลือดน าทาง
เพ่ือการขยายหลอดเลือดโค
โรนาร่ี 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00608/2562
จ านวน 15 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท    90,000.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

370

SG200C, FB-233D, 
ET Stopper 3pcs, 
US Stopper 97,200.00      97,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00602/2562

จ านวน 18 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท    97,200.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

371
IKAZUCHI - ZERO 
BALLOON ทุก Size 97,500.00      97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00594/2562
จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท   97,500.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

372
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 23,500.00      23,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00560/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 23,500.- บำท   23,500.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

373

ตัวกรองความช้ืนและ
เช้ือโรค ส าหรับ
เคร่ืองดูดเสมหะ 4,922.00        4,922.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส 
จ ากัด บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00562/2562

จ านวน 23 ตัว รำคำท่ีเสนอ 4,922.- บำท    4,922.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

374

OXYGEN MED 
CONOXIA CYL 0.7 
M3 61,503.60      61,503.60      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 00883/2562

จ านวน 200 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 61,503.60 บำท    61,503.60 บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

375

DRESSING 450402 
HEMOX 10PK 
NASAL 8CM 2,996.00        2,996.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00767/2562

จ านวน 1 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 2,996.- บำท    2,996.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

376
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,700.00      99,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จ ากัด ตามความต้องการ 00766/2562
จ านวน 7 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,700.- บำท    99,700.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2561

377

ถาดแช่น้ ายาฆ่าเช้ือ 
ขนาด740 mm x 
220 mm  x 132 
mm 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00658/2562

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 11,000.- บำท    11,000.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

378
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
รักษาหลอดเลือด หัวใจ 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00770/2562

จ านวน 2 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท    50,000.- บำท ของผู้ใช้ 19/10/2561

379

สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี ด้วย
ขดลวดเคลือบยาต้านการ
ตีบซ้ า 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00893/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท    94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

380
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือด โคโรนาร่ี 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00894/2562
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท    94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

381
สายสวนหัวใจเพ่ือการ
ขยายหลอดเลือด โคโรนาร่ี 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00894/2562
จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท    94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

382
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00924/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท    94,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

383

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

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 00926/2562

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท    95,286.- บำท ของผู้ใช้ 25/10/2561

384

Sapphire II PRO 
Coronary Dilatation 
Catheter 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00932/2562
จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท    60,000.- บำท ของผู้ใช้ 25/10/2561

385

สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี ด้วย
ขดลวด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00936/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท    94,500.- บำท ของผู้ใช้ 25/10/2561

386
OUTLOOK TIGER 
CATHETER 28,890.00      28,890.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00938/2562

จ านวน 30 เส้น รำคำท่ีเสนอ 28,890.- บำท    28,890.- บำท ของผู้ใช้ 25/10/2561

387
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,600.00      48,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00827/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,600.- บำท    48,600.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

388

สายสวนหัวใจเพ่ือการ
รักษาหัวใจเต้นเร็ว ผิด
จังหวะ 90,500.00      90,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00869/2562

จ านวน 1 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 90,500.- บำท    90,500.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

389
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 42,750.00      42,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด ตามความต้องการ 00855/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,750.- บำท    42,750.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

390

Dispose Injection 
Needle No. 25G. x 
2300 mm. 85,600.00      85,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01001/2562

จ านวน 20 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 85,600.- บำท    85,600.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561

391
Bite block,for adult 
small (blue) 17,500.00      17,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01003/2562

จ านวน 50 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 17,500.- บำท    17,500.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561

392
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01010/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,800.- บำท    4,800.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561

393
ห่วงลวดตัดต่ิงเน้ือ 
ขนาด 10 มม. 32,100.00      32,100.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00996/2562

จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 32,100.- บำท    32,100.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

394 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (20 กก.) 92,448.00      92,448.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลีเทรด จ ากัด บริษัท โปลีเทรด จ ากัด ตามความต้องการ 01016/2562
จ านวน 36 ท่อ รำคำท่ีเสนอ 92,448.- บำท    92,448.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561

395

TREK Family Coronary 
Dilatation Catheters 
All Sizes 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01116/2562

จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท     60,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

396
Orsiro Biodegradable 
Polymer Stent ทุกขนาด 94,500.00      94,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01108/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท     94,500.-  บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

397

สายสวนเพ่ือการขยาย
หลอดเลือดโคโรนาร่ี ด้วย
บอลลูน 53,000.00      53,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01105/2562
จ านวน 10 เส้น รำคำท่ีเสนอ 53,000.- บำท      53,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

398 POWERLINE ( ALL SIZE ) 42,000.00      42,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจี

สติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01102/2562
จ านวน 10 EACH รำคำท่ีเสนอ 42,000.- บำท      42,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

399
7F Thrombuster II, 
140 cm. 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01100/2562
จ านวน 6 EACH รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท      90,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

400

Xience Sierra 
Everolimus Eluting 
Coronary 95,286.00      95,286.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส
 จ ากัด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด ตามความต้องการ 01097/2562

จ านวน 3 เส้น รำคำท่ีเสนอ 95,286.- บำท     95,286.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

401
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 57,999.35      57,999.35      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01093/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 57,999.35 บำท      57,999.35 บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

402
GASTRO TUBE 24FR 
7-10ML BLN, X1'S 36,000.00      36,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01255/2562
จ านวน 20 BX รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท      36,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

403

Bite Block-
intermediate - latex 
free strap 22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ 
จ ากัด บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จ ากัด ตามความต้องการ 01254/2562

จ านวน 1 BX รำคำท่ีเสนอ 22,000.- บำท      22,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

404
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 64,200.00      64,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01248/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,200.- บำท      64,200.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

405

Tracer Metro Wire 
Guide 0.021", 480 
cm. 99,500.00      99,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล 
เอเชีย จ ากัด

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย 
จ ากัด ตามความต้องการ 01252/2562

จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 99,500.- บำท      99,500.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

406
บอลลูนถ่างขยายท่อ
ทางเดินน้ าดี ขนาด 4 มม. 98,996.40      98,996.40      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01247/2562

จ านวน 18 เส้น รำคำท่ีเสนอ 98,996.40 บำท      98,996.40 บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

407 สายตัดรูเปิดท่อน้ าดี 97,990.60      97,990.60      เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01246/2562
จ านวน 20 เส้น รำคำท่ีเสนอ 97,990.60 บำท       97,990.60 บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

408
Rotatable Rat Tooth 
W Alligator Jaw Type 84,000.00      84,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01243/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 84,000.- บำท       84,000.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

409
XENETIX 350 
SOLUTION 50ML 97,584.00      97,584.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด ตามความต้องการ 01244/2562

จ านวน 160 VIALS รำคำท่ีเสนอ 97,584.- บำท       97,584.- บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

410 วัสดุส านักงาน
60,669.00      60,669.00      

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00927/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,669.- บำท  60,669.- บำท ของผู้ใช้ 25/10/2561

411 วัสดุส านักงาน
99,706.88      

99,706.88      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00047/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 99,706.88 บำท  99,706.88 บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

412 วัสดุส านักงาน
26,482.50      

26,482.50      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง 

จ ากัด บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00017/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,482.50 บำท  26,482.50 บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

413 วัสดุส านักงาน
20,404.90      

20,404.90      เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 00199/2562
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 20,404.90 บำท  20,404.90 บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

414 วัสดุส านักงาน
33,833.40      

33,833.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 00020/2562
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 33,833.40 บำท  33,833.40 บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

415 วัสดุส านักงาน
90,425.70      

90,425.70      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00145/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 90,425.70 บำท 90,425.70 บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

416 วัสดุส านักงาน
26,263.15      26,263.15      

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00025/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 26,263.15 บำท  26,263.15 บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

417 วัสดุส านักงาน
64,670.80      

64,670.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00234/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 64,670.80 บำท  64,670.80 บำท ของผู้ใช้ 10/10/2562

418
สต๊ิกเกอร์ชนิดแผ่น 
ขนาด 8.25 x 6" A20

99,510.00      
99,510.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00014/2562

จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

419 วัสดุส านักงาน
85,803.30      85,803.30      

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00401/2562
จ านวน 5 รายการ รำคำท่ีเสนอ 85,803.30 บำท  85,803.30 บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

420 วัสดุส านักงาน
66,853.60      

66,853.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ
00479/2562

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,853.60 บำท  66,853.60 บำท ของผู้ใช้ 16/10/2561

421
กระดาษถ่ายเอกสาร 
80 แกรม A5 สีขาว

37,450.00      
37,450.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00048/2562

จ านวน 700 รีม รำคำท่ีเสนอ 37,450.- บำท  37,450.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

422 วัสดุส านักงาน
65,342.23      

65,342.23      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00072/2562
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 65,342.23 บำท  65,342.23 บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

423 วัสดุส านักงาน
12,315.70      

12,315.70      เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ 00141/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,315.70 บำท  12,315.70 บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

424 วัสดุส านักงาน
73,466.20      

73,466.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00117/2562
จ านวน 12 รายการ รำคำท่ีเสนอ 73,466.20 บำท  73,466.20 บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

425
กระดาษต่อเน่ือง ขนาด 
9.5 น้ิว x 11 น้ิว 3 ช้ัน 25,500.00      25,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 00133/2562
จ านวน 50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 25,500.- บำท 25,500.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

426 วัสดุส านักงาน
56,784.90      

56,784.90      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00180/2562
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 56,784.90 บำท  56,784.90 บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

427 วัสดุส านักงาน
53,928.00      

53,928.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01169/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 53,928.- บำท 53,928.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2561

428 วัสดุส านักงาน
43,035.40      

43,035.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00242/2562
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 43,035.40 บำท  43,035.40 บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

429

กระดาษท าปก K-ONE 
ขนาด 170 แกรม A4 สี
ขาว 642.00           642.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 00236/2562
จ านวน 10 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 642.- บำท 642.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

430 วัสดุส านักงาน
68,351.60      

68,351.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00353/2562
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 68,351.60 บำท 68,351.60 บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

431 วัสดุส านักงาน
76,143.34      

76,143.34      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00592/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,143.34 บำท  76,143.34 บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

432 วัสดุส านักงาน
36,208.80      

36,208.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00701/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 36,208.80 บำท 36,208.80 บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

433 วัสดุส านักงาน
15,889.50      

15,889.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00616/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 15,889.50 บำท 15,889.50 บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

434 วัสดุส านักงาน
92,234.00      

92,234.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00903/2562
จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 92,234.- บำท 92,234.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

435 วัสดุส านักงาน
95,016.00      95,016.00      

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรวี ตามความต้องการ 00992/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 95,016.- บำท  95,016.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561

436

กระดาษความร้อน
ส าหรับเคร่ืองจัดระบบ
คิว

23,540.00      
23,540.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน ซัพ
พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01026/2562

จ านวน 200 ม้วน รำคำทีเสนอ 23,540.- บำท  23,540.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

437 วัสดุส านักงาน
51,860.76      

51,860.76      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00990/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 51,860.76 บำท  51,860.76 บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

438 วัสดุส านักงาน
12,813.25      12,813.25      

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01237/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำทีเสนอ 12,813.25 บำท 12,813.25 บำท ของผู้ใช้ 31/10/2561

439 วัสดุส านักงาน
76,847.40      

76,847.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01066/2562
จ านวน 8 รายการ รำคำท่ีเสนอ 76,847.40 บำท  76,847.40 บำท ของผู้ใช้ 26/10/2562

440 วัสดุส านักงาน
37,974.30      37,974.30      

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด ตามความต้องการ 01226/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 37,974.30 บำท  37,974.30 บำท ของผู้ใช้ 31/10/2561

441 วัสดุส านักงาน
77,243.30      

77,243.30      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01084/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 77,243.30 บำท  77,243.30 บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

442 วัสดุส านักงาน
69,101.67      

69,101.67      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01166/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,101.67 บำท  69,101.67 บำท ของผู้ใช้ 30/10/2561

443 วัสดุส านักงาน
82,925.00      

82,925.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง 

จ ากัด บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01185/2562
จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 82,925.- บำท 82,925.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2561

444
กระดาษถ่ายเอกสาร 
80 แกรม A5 สีขาว

37,450.00      
37,450.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01188/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 500 รีม รำคำท่ีเสนอ 37,450.- บำท  37,450.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2561

445 วัสดุส านักงาน 46,224.00      46,224.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 00118/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 46,224.- บำท 46,224.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

446 วัสดุส านักงาน
66,484.45      

66,484.45      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00207/2562
จ านวน 10 รายการ รำคำท่ีเสนอ 66,484.45 บำท  66,484.45 บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

447
นาฬิกาติดแขวนผนัง 
SEIKO ขนาด 12 น้ิว 1,391.00        1,391.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00202/2562
จ านวน 2 เรือน รำคำท่ีเสนอ 1,391.- บำท  1,391.- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

448

กระดาษต่อเน่ืองคาร์บอน
ในตัว 5"x7" 2ช้ัน ไม่มี
เส้นปรุ 2 ข้าง 13,375.00      13,375.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00251/2562
จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 13,375.- บำท  13,375.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

449

พลาสติกเคลือบบัตร 60
มม. x 90มม. ความหนา
 125 ไมครอน 50,825.00      50,825.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00584/2562
จ านวน 500 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 50,825.- บำท  50,825.- บำท ของผู้ใช้ 17/10/2561

450

กระดานไวท์บอร์ด
ธรรมดา ชนิด 2 หน้า มี
ล้อเล่ือน 80 x 120 ซม. 2,996.00        2,996.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 01086/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 2,996.- บำท 2,996.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

451

สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ 
ขนาด 10 x 2.5 ซม. ชนิด
 1 แถว (มีไดคัท 5 ดวง) 
ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00      99,617.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01138/2562
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท 99,617.- บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

452

สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ 
ขนาด 10 x 2.5 ซม. ชนิด
 1 แถว (มีไดคัท 2 ดวง) 
ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00      99,617.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01167/2562
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท  99,617.- บำท ของผู้ใช้ 30/10/2561

453

เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก
 ย่ีห้อ CASIO รุ่น 
AX-120ST 5,007.60        5,007.60        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 01175/2562
จ านวน 13 เคร่ือง รำคำท่ีเสนอ 5,007.60 บำท  5,007.60 บำท ของผู้ใช้ 30/10/2561

454 หมึก CANON รุ่น FX-9
7,623.75        

7,623.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01220/2562
จ านวน 3 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 7,623.75 บำท 7,623.75 บำท ของผู้ใช้ 31/10/2561

455 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก.
98,782.40      98,782.40      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00015/2562
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

456 อาหารแห้ง
98,193.90      

98,193.90      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00070/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท 98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

457 อาหารแห้ง
24,941.70      24,941.70      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00121/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,941.70 บำท 24,941.70 บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

458

นมผงส าหรับเด็กแรกเกิด
 ย่ีห้อดูแลค ขนาด 600 
กรัม 35,310.00      35,310.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00174/2562

จ านวน 250 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 35,310.- บำท 35,310.- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

459 น้ าด่ืมแบบถ้วยพลาสติก
13,200.00      

13,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 00142/2562
จ านวน 5,280 ถ้วย รำคำท่ีเสนอ 13,200.- บำท  13,200.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

460 S-26 SMA 600G DHA
35,310.00      

35,310.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00341/2562
จ านวน 150 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 35,310.- บำท  35,310.- บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

461 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก.
98,782.40      98,782.40      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00321/2562
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

462 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก.
98,782.40      98,782.40      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00418/2562
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

463
น้ าผลไม้ 40% ขนาด 
200 มล. ตราทิปโก้คูล 9,600.00        9,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 00656/2562
จ านวน 40 ลัง รำคำท่ีเสนอ 9,600.- บำท  9,600.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

464 อาหารแห้ง
12,345.00      

12,345.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 00840/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 12,345.- บำท 12,345.- บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

465 อาหารแห้ง
49,883.40      

49,883.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00999/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561

466 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก.
98,782.40      98,782.40      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00846/2562
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 22/10/2561

467 อาหารแห้ง
98,193.90      

98,193.90      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00955/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 25/10/2561

468 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก.
98,782.40      98,782.40      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01076/2562
จ านวน 160 ถุง รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 บำท  98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 29/10/2561

469
กระดาษถ่ายเอกสาร
อย่างดี 80 แกรม A4 240,750.00    240,750.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 
จ ากัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตามความต้องการ 00306/2562

จ านวน 3,000 รีม รำคำท่ีเสนอ 240,750.- บำท  240,750.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

470
TONER HP รุ่น 
CF280XC

344,540.00    
344,540.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี 
จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00307/2562

จ านวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 344,540.- บำท  344,540.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

471 TONER HP รุ่น CE505A
278,200.00    

278,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 00340/2562
จ านวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 278,200.- บำท  278,200.- บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

472 ผงหมึก Canon 319II 473,200.00    473,200.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00294/2562
จ านวน 140 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 473,200.- บำท  473,200.- บำท ของผู้ใช้ 10/10/2561

473 TONER HP รุ่น CF280XC 344,540.00    344,540.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี 

จ ากัด บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00881/2562
จ านวน 100 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 344,540.- บำท 344,540.- บำท ของผู้ใช้ 24/10/2561

474 วัสดุส านักงาน 159,210.00    159,210.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00676/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 159,210.- บำท 159,210.- บำท ของผู้ใช้ 18/10/2561

475 ผงหมึก Canon 319II 473,200.00    473,200.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01015/2562
จ านวน 140 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 473,200.- บำท  473,200.- บำท ของผู้ใช้ 26/10/2561

476 อาหารแห้ง
91,970.00      

91,970.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 00045/2562
จ านวน 13 รายการ รำคำท่ีเสนอ 91,970.- บำท  91,970.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2018

477 อาหารแห้ง
79,269.00      

79,269.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 01222/2562
จ านวน 17 รายการ รำคำท่ีเสนอ 79,269.- บำท  79,269.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2561

478 วัสดุการเกษตร
17,922.50      

17,922.50      เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 00349/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 9 รายการ รำคำท่ีเสนอ 17,922.50 บำท 17,922.50 บำท ของผู้ใช้ 11/10/2561

479 น้ าตาลไอโซมอลทูโลส
12,000.00      

12,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อีทเวลล์ จ ากัด บริษัท อีทเวลล์ จ ากัด ตามความต้องการ 01207/2562
จ านวน 60 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 12,000.- บำท 12,000.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2561

480
ไข่ขาวต้มพร้อมทาน 
100 กรัม 22,470.00      22,470.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไข่สุข จ ากัด บริษัท ไข่สุข จ ากัด ตามความต้องการ 01210/2562
จ านวน 1,000 แท่ง รำคำท่ีเสนอ 22,470.- บำท 22,470.- บำท ของผู้ใช้ 31/10/2561

481
ท่ีเย็บกระดาษ ย่ีห้อ 
Rapid HD-9 4,066.00        4,066.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 00086/2562
จ านวน 2 อัน รำคำท่ีเสนอ 4,066.- บำท  4,066.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

482 วัสดุส านักงาน 10,294.47      10,294.47      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์สุระอนันต์ จ ากัด บริษัท ทรัพย์สุระอนันต์ จ ากัด ตามความต้องการ 00933/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,294.47 บำท 10,294.47 บำท ของผู้ใช้ 25/10/2561

483

แฟ้มแขวนพลาสติกสีใส
 INTOP#2000 
(1x50) 1,166.30        1,166.30        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 00087/2562
จ านวน 1 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 1,166.30 บำท 1,166.30 บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

484 วัสดุส านักงาน
3,440.05        

3,440.05        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น ตามความต้องการ 00413/2562
จ านวน  3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 3,440.05 บำท 3,440.05 บำท ของผู้ใช้ 12/10/2561

485
นาฬิกาติดแขวนผนัง 
SEIKO ขนาด 12 น้ิว 6,955.00        6,955.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 00089/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 10 เรือน รำคำท่ีเสนอ 6,955.- บำท  6,955.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

486

กระดาษพิมพ์ภาพ 
PHOTO GLOSSY  
260g. ขนาด 42" x 
30M. 23,112.00      23,112.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต แอนด์ 
เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 00085/2562

จ านวน 6 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 23,112.- บำท 23,112.- บำท ของผู้ใช้ 5/10/2561

487

สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ 
ขนาด 10 x 2.5 ซม. ชนิด
 1 แถว (มีไดคัท 2 ดวง) 
ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00      99,617.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00120/2562
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท 99,617.- บำท ของผู้ใช้ 8/10/2561

488

สติกเกอร์กระดาษเทอร์โม่ 
ขนาด 10 x 2.5 ซม. ชนิด
 1 แถว (มีไดคัท 5 ดวง) 
ปรุฉีกทุกๆ แถว 99,617.00      99,617.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 00209/2562
จ านวน 140 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 99,617.- บำท  99,617.- บำท ของผู้ใช้ 9/10/2561

489 อาหารแห้ง
11,670.00      

11,670.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 00090/2562
จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 11,670.- บำท 11,670.- บำท ของผู้ใช้ 4/10/2561

490 วัสดุส านักงาน
4,718.70        

4,718.70        เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 01227/2562
จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 4,718.70 บำท  4,718.70 บำท ของผู้ใช้ 31/10/2561

491 DCIP test 11,822.00 11,822.00 เฉพาะเจาะจง บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00458/2562
จ านวน ๕๑๔ TEST ราคาท่ีเสนอ 11,822.-บาท ราคาท่ีเสนอ 11,822.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

492
Investigator Argus X-
12 QS Kit (50 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00854/2562
จ านวน 1 UNIT. ราคาท่ีเสนอ ๖๙,๕๕๐.-บาท ราคาท่ีเสนอ ๖๙,๕๕๐.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

493
Investigator Argus X-
12 QS Kit (50 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00917/2562
จ านวน 1 UNIT. ราคาท่ีเสนอ 69,550.-บาท ราคาท่ีเสนอ 69,550.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

494 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,334.40 6,334.40 เฉพาะเจาะจง
บ. เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย 

จ ากัด บ. เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01020/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,334.40.-บาท ราคาท่ีเสนอ 6,334.40.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

495

ไนโตรเจนเหลว 
CRYOSPEED NITROGEN 
(TOP UP-DEWAR) 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 00722/2562

จ านวน 50 Kg ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

496

CLEARANT 
XYLENESUBSTITUTE 
4x4L PK 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00979/2562

จ านวน 1 PACK ราคาท่ีเสนอ  9,844.-บาท ราคาท่ีเสนอ  9,844.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

497

SINGLFE BLOOD BAG 
CPDA-1 450 ML (ชุดถุง
เก็บเลือดส าเร็จรูปแบบถุง
เด่ียว) 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เอ็มมี เน้นซ์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บ. เอ็มมี เน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด ตามความต้องการ 00506/2562

จ านวน 200 BAG ราคาท่ีเสนอ  14,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  14,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

498
ฝาครอบปลายกระบอกฉีด
ยา Multi-cap 1x10x50 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ. สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ 00736/2562
จ านวน 20,000 EA ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

499
SAM (1A4), 
7ml.predilute 82,360.00 82,360.00 เฉพาะเจาะจง

บ. พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด บ. พยาธิภัณฑ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ตามความต้องการ 00553/2562

จ านวน  2 ขวด ราคาท่ีเสนอ  82,360.-บาท ราคาท่ีเสนอ  82,360.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

500
Mounting Medium 
2x470 ML 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นพี เหม็ด จ ากัด บ. เอ็นพี เหม็ด จ ากัด ตามความต้องการ 00587/2562
จ านวน  2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

501
4 Flipper Inter Lock 
Set (5 Rack/Rk) 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด บ. เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01192/2562
จ านวน  5 Pack ราคาท่ีเสนอ  9,951.-บาท ราคาท่ีเสนอ  9,951.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

502

Plastic test tube, 
12x75 mm. PS (4,500 
pcs/box) 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด บ. เดย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01176/2562

จ านวน   37 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

503
SHOE COVER (50 
PAIR/BOX) (66215) 2,862.25 2,862.25 เฉพาะเจาะจง บ. สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ. สหแพทย์เภสัช จ ากัด ตามความต้องการ 01190/2562
จ านวน   1 BOX ราคาท่ีเสนอ  2,862.25.-บาท ราคาท่ีเสนอ  2,862.25.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

504

Biosphere Fil. Tip 
1250ul, long (96 
pcs./box, 8 box/case) 5,621.76 5,621.76 เฉพาะเจาะจง บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด บ. ไอซายเอนซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01159/2562
จ านวน  3 ลัง ราคาท่ีเสนอ  5,621.76.-บาท ราคาท่ีเสนอ  5,621.76.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

505

Cellprep Plus LBC Non 
Gyne (Respiratory Tract 
Solution) 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บ. บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01212/2562
จ านวน   200 ชุด ราคาท่ีเสนอ 60,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

506
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 54,650.25 54,650.25 เฉพาะเจาะจง บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด ตามความต้องการ 01194/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  54,650.25.-บาท ราคาท่ีเสนอ  54,650.25.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

507
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 79,715.00 79,715.00 เฉพาะเจาะจง บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด บ. พีพีแอล ซิสเต็ม จ ากัด ตามความต้องการ 01195/2562
จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  79,715.-บาท ราคาท่ีเสนอ  79,715.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

508 "BRAND" Dispensette Bottle Dispenser with Recirculation Valve 5-50ml50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง
บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 

จ ากัด บ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01160/2562
จ านวน  2 Unit ราคาท่ีเสนอ  50,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  50,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

509 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บ.พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 

จ ากัด บ.พี อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 01082/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  12,840.-บาท ราคาท่ีเสนอ  12,840.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

510 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,670.83 7,670.83 เฉพาะเจาะจง บ. ยีน พลัส จ ากัด บ. ยีน พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 01098/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,670.83.-บาท ราคาท่ีเสนอ 7,670.83.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

511 วัสดุวิทยาศาสตร์ 67,567.50 67,567.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ร้านสิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ 00448/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,567.50.-บาท ราคาท่ีเสนอ  67,567.50.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

512
Molecu Tech REBA 
HPV-ID 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ. วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด ตามความต้องการ 00975/2562

จ านวน  1 Kit ราคาท่ีเสนอ  22,800.-บาท ราคาท่ีเสนอ  22,800.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

513

ชุดน้ ายา Cytology test 
Non-GYN Thinprep 
จ านวน 250 Test 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด บ. วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00850/2562
จ านวน   1 SET. ราคาท่ีเสนอ  80,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  80,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

514
PFC SIGMA TC3 INS 
25MM SZ3 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01156/2562

จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

515
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 17,479.99 17,479.99 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01157/2562

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,479.99.-บาท ราคาท่ีเสนอ 17,479.99.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

516
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01158/2562

จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

517
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 21,759.99 21,759.99 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01191/2562

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,759.99.-บาท ราคาท่ีเสนอ 21,759.99.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

518
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00289/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  6,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2561

519
Platelet antibody 
Screening 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00310/2562

จ านวน  1 CASE ราคาท่ีเสนอ  3,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2561

520
ค่าฉายแสง
ส่วนประกอบโลหิต 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00313/2562

จ านวน  1 ยูนิต ราคาท่ีเสนอ  300.-บาท ราคาท่ีเสนอ  300.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2561

521
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 65,400.00 65,400.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00414/2562

จ านวน  10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,400.-บาท ราคาท่ีเสนอ 65,400.-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

522
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00409/2562

จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,500.-บาท ราคาท่ีเสนอ  22,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

523
ค่าฉายแสง
ส่วนประกอบโลหิต 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00449/2562

จ านวน  1 ยูนิต ราคาท่ีเสนอ  300.-บาท ราคาท่ีเสนอ  300.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

524
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00653/2562

จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  9,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

525
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ตามความต้องการ 00652/2562

จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

526 DCIP test 12,558.00 12,558.00 เฉพาะเจาะจง บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00264/2562
จ านวน ๕46 TEST ราคาท่ีเสนอ 12,558.-บาท ราคาท่ีเสนอ 12,558.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2561

527 DCIP test 10,695.00 10,695.00 เฉพาะเจาะจง บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00552/2562
จ านวน 465 TEST ราคาท่ีเสนอ 10,695.-บาท ราคาท่ีเสนอ 10,695.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

528 DCIP test 11,730.00 11,730.00 เฉพาะเจาะจง บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด บ. พีซีที ลาบอราตร่ี เซอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00648/2562
จ านวน 510 TEST ราคาท่ีเสนอ  11,730.-บาท ราคาท่ีเสนอ  11,730.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

529
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 31,262.00 31,262.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00918/2562

จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,262.-บาท ราคาท่ีเสนอ 31,262.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

530
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00987/2562

จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

531

OMNISPAN 
MENISCAL REPAIR 
12-DEGREE 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00920/2562

จ านวน  1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอ 4,280.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

532
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00919/2562

จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,960.-บาท ราคาท่ีเสนอ  29,960.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

533
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 41,280.00 41,280.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01087/2562

จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอ 41,280.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

534
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01090/2562

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,345.-บาท ราคาท่ีเสนอ  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

535
Xylene Substitute 
(4x5 L.) 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00976/2562
จ านวน  1 Pack ราคาท่ีเสนอ  10,700.-บาท ราคาท่ีเสนอ  10,700.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

536
Grocott for fungi 
(GMS) 120 Tests 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00897/2562
จ านวน  2 pkg. ราคาท่ีเสนอ  20,330.-บาท ราคาท่ีเสนอ  20,330.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

537 วัสดุวิทยาศาสตร์ 48,111.48 48,111.48 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเมด จ ากัด บ. ไบโอเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00851/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,111.48.-บาท ราคาท่ีเสนอ 48,111.48.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

538 วัสดุวิทยาศาสตร์ 42,140.88 42,140.88 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเมด จ ากัด บ. ไบโอเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01052/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,140.88.-บาท ราคาท่ีเสนอ 42,140.88.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

539

ไนโตรเจนเหลว 
CRYOSPEED NITROGEN 
(TOP UP-DEWAR) 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 00272/2562

จ านวน 50 Kg ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

540 วัสดุวิทยาศาสตร์ 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00447/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,380.-บาท ราคาท่ีเสนอ 36,380.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

541
Cover  Slip 24x50 mm.
 ขนาดบรรจุ 10x100 pcs. 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เซสท์-เมด จ ากัด บ. เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00171/2562
จ านวน  20 Pkg. ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

542
Mounting Medium 
2x470 ML 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00555/2562

จ านวน  2 Pack. ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

543
ผ้าเช็ดท าความสะอาดฆ่า
เช้ือ Biosanitizer-S Wipes 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ชูมิตร 1967 จ ากัด บ. ชูมิตร 1967 จ ากัด ตามความต้องการ 00139/2562
จ านวน 50 กล่อง ราคาท่ีเสนอ  47,500.-บาท ราคาท่ีเสนอ  47,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

544 วัสดุวิทยาศาสตร์ 92,025.35 92,025.35 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00177/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,025.35.-บาท ราคาท่ีเสนอ 92,025.35.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

545
705-4713 CINTEC P16 
HISTOLOGY 50 Tests 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00181/2562

จ านวน 1 Kit. ราคาท่ีเสนอ  21,400 .-บาท ราคาท่ีเสนอ  21,400 .-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

546 วัสดุวิทยาศาสตร์ 98,140.40 98,140.40 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00183/2562
จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,140.40.-บาท ราคาท่ีเสนอ  98,140.40.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

547 วัสดุวิทยาศาสตร์ 40,232.00 40,232.00 เฉพาะเจาะจง บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00430/2562
จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,232.-บาท ราคาท่ีเสนอ  40,232.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

548 วัสดุวิทยาศาสตร์ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00455/2562
จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  31,030.-บาท ราคาท่ีเสนอ  31,030.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

549
Grocott for fungi 
(GMS) 120 Tests 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00734/2562
จ านวน  1 Pkg. ราคาท่ีเสนอ  10,165.-บาท ราคาท่ีเสนอ  10,165.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

550 Microtome blade 35 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00727/2562
จ านวน  20 pkg ราคาท่ีเสนอ 55,640.-บาท ราคาท่ีเสนอ 55,640.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

551 วัสดุวิทยาศาสตร์ 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00420/2562
จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  19,795.-บาท ราคาท่ีเสนอ  19,795.-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

552
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 67,089.00 67,089.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00392/2562
จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,089.-บาท ราคาท่ีเสนอ  67,089.-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

553
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00203/2562

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ   2,570.-บาท ราคาท่ีเสนอ   2,570.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2561

554
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00282/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,345.-บาท ราคาท่ีเสนอ  48,345.-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2561

555
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 56,905.00 56,905.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00208/2562

จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  56,905 .-บาท ราคาท่ีเสนอ  56,905 .-บาท ของผู้ใช้ 10/11/2561

556
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 25,040.00 25,040.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00398/2562

จ านวน  3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  25,040 .-บาท ราคาท่ีเสนอ  25,040 .-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

557
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 57,865.00 57,865.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00403/2562

จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ   57,865.-บาท ราคาท่ีเสนอ   57,865.-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

558
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 41,280.00 41,280.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00450/2562

จ านวน  7 รายการ ราคาท่ีเสนอ   41,280.-บาท ราคาท่ีเสนอ   41,280.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

559
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 67,089.00 67,089.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00392/2562
จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,089 .-บาท ราคาท่ีเสนอ  67,089 .-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

560
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ร้านสมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก ตามความต้องการ 00420/2562
จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอ   19,795.-บาท ราคาท่ีเสนอ   19,795.-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

561
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 71,027.00 71,027.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00649/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน  11 รายการ ราคาท่ีเสนอ   71,027.-บาท ราคาท่ีเสนอ   71,027.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

562
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 52,625.00 52,625.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00574/2562

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  52,625 .-บาท ราคาท่ีเสนอ  52,625 .-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

563
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00756/2562

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ   48,345.-บาท ราคาท่ีเสนอ   48,345.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

564
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00852/2562

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  41,730.-บาท ราคาท่ีเสนอ  41,730.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

565
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00651/2562

จ านวน  2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,100.-บาท ราคาท่ีเสนอ  32,100.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

566
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,345.00 48,345.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00749/2562

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอ   48,345.-บาท ราคาท่ีเสนอ   48,345.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

567
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 48,410.00 48,410.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00853/2562

จ านวน  4 รายการ ราคาท่ีเสนอ   48,410.-บาท ราคาท่ีเสนอ   48,410.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

568
OMNISPAN MENISCAL 
REPAIR 12-DEGREE 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00567/2562

จ านวน  1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ   4,280.-บาท ราคาท่ีเสนอ   4,280.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

569
N.W.DRAPES 60 X 
60 CM. STERILE 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00388/2562
จ านวน   1,500 ซอง ราคาท่ีเสนอ   37,500.-บาท ราคาท่ีเสนอ   37,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/12/2561

570

ไนโตรเจนเหลว 
CRYOSPEED 
NITROGEN (TOP UP-
DEWAR) 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 00647/2562

จ านวน  50 Kg. ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

571 Microtome blade 35 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด บ. เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00727/2562
จ านวน  20 pkg ราคาท่ีเสนอ  55,640 .-บาท ราคาท่ีเสนอ  55,640 .-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

572

ไนโตรเจนเหลว 
CRYOSPEED NITROGEN 
(TOP UP-DEWAR) 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ตามความต้องการ 00551/2562

จ านวน  50 Kg. ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ราคาท่ีเสนอ  3,210.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

573
สีย้อม Acid Fast 
Bacteria (A.F.B) 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00914/2562
จ านวน  1 SET ราคาท่ีเสนอ   1,284.-บาท ราคาท่ีเสนอ   1,284.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

574
P.A.S (P.A.S stain), 
4x30 ml 2,835.50 2,835.50 เฉพาะเจาะจง บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด บ. ซี.วี. ลาบอราตอร่ีส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00915/2561
จ านวน  1 SET ราคาท่ีเสนอ   2,835.50.-บาท ราคาท่ีเสนอ   2,835.50.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

575
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00130/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,584.-บาท  97,584.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

576
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00122/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

577
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00100/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

578
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00126/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,900.-บาท  74,900.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

579
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00252/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

580
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00254/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

581
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00249/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท  99,450.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

582
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00246/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,9900.-บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

583
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00245/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

584
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00243/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

585
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 81,999.99 81,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00238/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  81,999.99 บาท 81,999.99 บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

586
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00407/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,9900.-บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

587
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00423/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

588
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00406/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท  99,450.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

589
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00422/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

590
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,734.00 99,734.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00424/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,734.-บาท  99,734.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

591
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00425/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,868.-บาท  98,868.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

592
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00404/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,584.-บาท  97,584.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

593
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00492/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

594
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาสเตอร์ เฮ็ลธแคร์ ร้านมาสเตอร์ เฮ็ลธแคร์ ตามความต้องการ 00490/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  22,000.-บาท 22,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

595
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00493/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  90,950.-บาท  90,950.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

596
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00496/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,500.-บาท 87,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

597
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00498/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,9900.-บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

598
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ จ ากัด ตามความต้องการ 00501/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,000.-บาท 82,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

599
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00483/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

600
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00486/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

601
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00597/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

602
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00598/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,584.-บาท  97,584.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

603
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00603/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

604
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00606/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,544.-บาท 20,544.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

605
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00607/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,868.-บาท  98,868.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

606
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00609/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท  99,450.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

607
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00650/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

608
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00685/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

609
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 78,880.00 78,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ากัด บริษัท เฮลธ์เมดิค จ ากัด ตามความต้องการ 00699/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  78,880.-บาท 78,880.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

610
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00692/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

611
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00694/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

612
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00688/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,000.-บาท 32,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

613
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00691/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท  99,450.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

614
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00688/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  70,620.-บาท 70,620.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

615
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00698/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

616
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00737/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท  99,450.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

617
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00752/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

618
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00741/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

619
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00748/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,485.-บาท 91,485.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

620
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00751/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,485.-บาท 91,485.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

621
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00747/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

622
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,802.73 98,802.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00745/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,802.7 3บาท 98,802.73 บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

623
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00743/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

624
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00732/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

625
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด ตามความต้องการ 00738/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,090.-บาท 93,090.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

626
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00825/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท  99,450.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

627
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00832/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

628
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00824/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

629
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00948/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

630
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 82,640.00 82,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00947/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  82,640.-บาท 82,640.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

631
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 75,381.50 75,381.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00945/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  75,381.50 บาท 75,381.50 บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

632
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00946/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

633
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00949/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

634
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00950/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

635
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00951/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

636
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00837/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

637
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00988/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

638
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00978/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

639
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00980/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

640
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00977/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท  99,450.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

641
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 00981/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

642
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,280.00 97,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00982/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,280.-บาท 97,280.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

643
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,120.00 99,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00985/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,120.-บาท 99,120.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

644
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 83,727.00 83,727.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทันตบริภัณฑ์แต้ก๊กใช้ 
จ ากัด บริษัท ทันตบริภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จ ากัด ตามความต้องการ 01027/2562

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  83,727.-บาท 83,727.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

645
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01057/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

646
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,226.00 98,226.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01053/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,226.-บาท 98,226.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

647
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,802.73 98,802.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01068/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,802.7 3บาท 98,802.73 บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

648
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01070/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

649
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,831.00 99,831.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01078/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,831.-บาท 99,831.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

650
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01075/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

651
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01073/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

652
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ตามความต้องการ 01183/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

653
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01182/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  13,910.-บาท  13,910.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

654
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,802.73 98,802.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01184/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,802.73 บาท 98,802.73 บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

655
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01180/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,600.-บาท 93,600.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

656
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01181/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

657
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01178/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,000.-บาท 97,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

658
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,102.95 98,102.95 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01184/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,102.95 บาท 98,102.95 บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

659
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 93,162.78 93,162.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01179/2562
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,162.78 บาท 93,162.78 บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

660
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,802.73 98,802.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01225/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,802.73 บาท 98,802.73 บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

661
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 34,457.21 34,457.21 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01224/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,457.21 บาท 34,457.21 บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

662
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 97,626.80 97,626.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01223/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,626.80 บาท 97,626.80 บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

663
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,120.00 99,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01221/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,120.-บาท 99,120.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

664
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01219/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,200.-บาท  43,200.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

665
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01218/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,900.-บาท 99,900.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

666
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 98,950.00 98,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ 
จ ากัด บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01217/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,950.-บาท 98,950.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

667
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส 
จ ากัด บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00402/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  8,025.-บาท 8,025.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

668
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00400/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  13,500.-บาท 13,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

669
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรเฟสช่ันแนลเมดิคอล
ซายน์ จ ากัด

บริษัท โปรเฟสช่ันแนลเมดิคอลซายน์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 00622/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,500.-บาท 29,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

670
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์ เมดิค (ปทท.) 
จ ากัด บริษัท ทรานส์ เมดิค (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00624/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  21,750.-บาท 21,750.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

671
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01012/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

672
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01005/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

673
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรานส์ เมดิค (ปทท.) 
จ ากัด บริษัท ทรานส์ เมดิค (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 1008/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

674
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซูอิสเซอร์เม็ด (ปทท.) 
จ ากัด บริษัท ซูอิสเซอร์เม็ด (ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00620/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  50,000.-บาท 50,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

675
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00623/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

676
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00260/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

677
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ จ ากัด บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00612/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  54,000.-บาท 54,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

678
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00258/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  70,000.-บาท 70,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

679 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00182/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,000.-บาท 91,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

680

ซองบรรจุเวชภัณฑ์

ปลอดเช้ือไทเวค ขนาด

 12 น้ิว 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00185/2562

จ านวน 12 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

681 วัสดุของใช้การแพทย์ 79,400.00 79,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00178/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 79,400.-บาท 79,400.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

682

กระดาษส่ีเหล่ียม

ขนาด 90 x 90 ซม. 

เจาะกลาง 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. บ. ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จก. ตามความต้องการ 00305/2562

จ านวน 4000 ช้ิน  ราคาท่ีเสนอ 48,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

683 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00300/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 97,200.-บาท 97,200.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

684
ส าลีพันไม้ปลอดเช้ือ 5" 

(MOUTH CARE) 5 ก้าน 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00302/2562

จ านวน 28000 ซอง ราคาท่ีเสนอ  91,000.-บาท 91,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

685

ซองใส่ของสเตอร์ไรน์

แบบธรรมดา 8x200 น้ิว 

PF08 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00303/2562

จ านวน 58 ม้วน  ราคาท่ีเสนอ 98,600.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 98,600.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

686
1295 ATTEST RAPID BI 

FOR H202,30EA/BAG 69,550.00 96,550.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00283/2562

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้  69,550.- บาท 69,550.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

687
ฝาอาลูมิเนียมชนิดเจาะรู 

ใช้กับขวดเชสท์เดรน 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จินดาโอสถ หจก. จินดาโอสถ ตามความต้องการ 00466/2562

จ านวน 10 อัน ราคาท่ีเสนอได้  12,900.-บาท 12,900.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

688

ผ้าก๊อสพับ 3"x3" 8 

ช้ัน 5 ช้ินซองปลอด

เช้ือ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00463/2562

จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

689
ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอด

เช้ือไทเวค ขนาด 12 น้ิว 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00464/2562

จ านวน 19 ม้วน ราคาท่ีเสนอได้  98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

690

ผ้าก๊อสพับ 3"x3" 8 

ช้ัน 5 ช้ินซองปลอด

เช้ือ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00601/2562

จ านวน 2 อัน ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

691
JEWELLER S FORCEPS 

11CM STRAIGHT 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย

 จก. บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จก. ตามความต้องการ 00590/2562

จ านวน 20 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  23,000.-บาท 23,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

692

PF 10 ซองท าปลอดเช้ือ 

STERICLIN 10 น้ิวx200

 M. 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00581/2562

จ านวน 12 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

693 ลูกยางส าหรับเสียบสาย 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. โปรเวนช่ัมทีม จ ากัด บ. โปรเวนช่ัมทีม จ ากัด ตามความต้องการ 00615/2562

จ านวน 8 อัน ราคาท่ีเสนอได้  23,400.-บาท 23,400.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2562

694 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,503.00 67,503.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00690/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  67,503.-บาท  67,503.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

695 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 00696/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

696 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00695/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,200.-บาท 97,200.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

697 วัสดุของใช้การแพทย์ 34,116.00 34,116.00 เฉพาะเจาะจง บ. บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บ. บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด ตามความต้องการ 00697/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  34,116.-บาท 34,116.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

698 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00735/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

699
3E-Zyme 5Litre triple 

enzyme cleaner 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00742/2562

จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

700 น้ ายาขจัดคราบสนิมบนเคร่ืองมือแพทย์24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บ. โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00744/2562

จ านวน 5 ชุด ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท 24,400.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

701 DETERZYME. 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอ อินโน เทค จ ากัด บ. ไบโอ อินโน เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00761/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท  37,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

702 วัสดุของใช้การแพทย์ 54,565.00 54,565.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00835/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  54,565.-บาท 54,565.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

703 วัสดุของใช้การแพทย์ 20,490.00 20,490.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00839/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  20,490.- บาท  20,490.- บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

704
SMS Wrapping Paper 

60gsm 50 x 50 cm. 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ริษัท เรียลเมด จ ากัด ริษัท เรียลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00838/2562

จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  48,000.-บาท  48,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

705 วัสดุของใช้การแพทย์ 86,700.00 86,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00866/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 86,700.-บาท 86,700.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

706 วัสดุของใช้การแพทย์ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. น าวิวัฒน์การช่าง (1992) 

จก. บ. น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จก. ตามความต้องการ 00877/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  81,000.-บาท 81,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

707 วัสดุของใช้การแพทย์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ. พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส

 กรุ๊ป จ ากัด

บ. พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส กรุ๊ป

 จ ากัด ตามความต้องการ 00878/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,600.-บาท 9,600.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

708 วัสดุของใช้การแพทย์ 19,440.00 19,440.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอคอททอน จ ากัด บ. ไบโอคอททอน จ ากัด ตามความต้องการ 00886/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,440.- บาท 19,440.- บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

709 วัสดุของใช้การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 00873/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

710 วัสดุของใช้การแพทย์ 17,387.50 17,387.50 เฉพาะเจาะจง

บ. เวิลด์เมดิคอลซัพพลาย 

จ ากัด บ. เวิลด์เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01110/2562

จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  17,387.50

บาท 17,387.50บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

711 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01118/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,200.-บาท 28,200.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

712 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01229/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

713 pillcam SB2  (Capsule) 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี จ ากัด

บ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี

 จ ากัด ตามความต้องการ 00074/2562

จ านวน 4 แคปซูล ราคาท่ีเสนอได้  81,600.-บาท 81,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

714 PRONTODRY 5X10 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บ. กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด บ. กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00083/2562

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้  97,370.-บาท 97,370.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

715

Electro-

Neurophysiologic 

Monitoring (10NM) 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์

 จ ากัด บ.เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00092/2562

จ านวน 2 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

716

สายสัญญาณส าหรับ

เช่ือมต่อกล้อง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

จ ากัด บ. โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00131/2562

จ านวน 2 ตัว ราคาท่ีเสนอได้  70,000. บาท 70,000. บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

717

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 27,300.00 27,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บ. เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00109/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  27,300.-บาท  27,300.-บาท ของผู้ใช้ 8/9/2561

718

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ 

จ ากัด บ.เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00104/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/9/2561

719

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00112/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/9/2561

720

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บ. นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00190/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

721

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแทพย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00189/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 30,000.-บาท 30,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

722

Cytomax II Cytology 

Brush (8 Fr.) 34,650.00 34,650.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จก. บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จก. ตามความต้องการ 00276/2562

จ านวน 10 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 34,650.-บาท 34,650.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

723

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ 

จ ากัด บ.เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00273/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 20,000.-บาท 20,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

724

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง

ริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

ริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00269/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 36,500.-บาท 36,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

725

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 44,476.00 44,476.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด บ. เมดิคอล ซายน์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00415/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 44,476.บาท 44,476.บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

726

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00405/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 85,600.-บาท 85,600.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

727

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง

บ.  บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บ.  บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00473/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

728

Cysto-Gastro-Set 6 

Fr 180 cm. Endo-

Flex 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.  พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บ.  พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00474/2562

จ าวน 4 เส้น ราคาท่ีเสนอได้ 72,000.-บาท 72,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

729

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บ. นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00674/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 59,400.-บาท 59,400.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

730

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00669/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 31,300.-บาท 31,300.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

731

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00889/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,975.-บาท 98,975.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

732 ค่าบริการจัดส่งล้ินหัวใจ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00055/2562

จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 3,000.-บาท 3,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

733

Homogeaft Heart 
Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 000054/2562

จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

734
CONDUIT CONTEGRA 
PVC 12MM 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00079/2562

จ านวน 1 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 85,000.- บาท 85,000.- บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

735

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 81,800.00 81,800.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00091/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 81,800.-บาท 81,800.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

736

Homogeaft Heart 
Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00106/2562

จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

737

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด บ. วีว่า เมดิก้า (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00113/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 88,000.-บาท 88,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

738

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00108/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 48,000.-บาท 48,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

739

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00200/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 62,400.-บาท 62,400.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

740

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00213/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

741

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,736.80 99,736.80 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00247/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,736.80บาท 99,736.80บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561

742

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 78,500.00 78,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00233/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 78,500.-บาท 78,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/9/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

743

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00408/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 28,000.-บาท 28,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

744

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00410/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.- บาท 99,000.- บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

745

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00468/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 95,000.-บาท 95,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

746

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00467/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 95,337.-บาท 95,337.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

747

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 77,500.00 77,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00500/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 77,500.-บาท 77,500.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

748

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00565/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

749

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00569/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 44,000.-บาท 44,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/8/2561

750 Wire wound Venous Cannula Single Stage 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00646/2562

จ านวน 56 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 98,560.-บาท 98,560.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

751

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 77,500.00 77,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00661/2561

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 77,500.-บาท 77,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

752

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00678/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 37,500.-บาท 37,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

753 Homogeaft Heart Valve and Conduit45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 00726/2562

จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

754

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00721/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

755

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,835.00 98,835.00 เฉพาะเจาะจง บ. อี-ไซเมด จ ากัด บ. อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 00845/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 98,835.-บาท 98,835.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

756

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บ. แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 00892/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

757

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 84,744.00 84,744.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01104/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 84,744.-บาท 84,744.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

758

Homogeaft Heart 
Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 01231/2562

จ านวน 1 ล้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

759

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บ. เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 01228/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

760

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 01232/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 91,000.-บาท 91,000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

761

6" PRESSURE 
TUBING (M/M) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ปท.) จ ากัด

บ. เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ปท.) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00125/2562

จ านวน 100 อัน ราคาท่ีเสนอได้ 9,000.-บาท 9,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

762

เมดิคลีนพาวเดอร์ ผง
ขจัดคราบ 500 กรัม 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. โสตถิวัฒน์ จ ากัด บ. โสตถิวัฒน์ จ ากัด ตามความต้องการ 00124/2562

จ านวน 120 กระป๋อง ราคาท่ีเสนอได้ 27,600.-บาท 27,600.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

763 Airway 90 mm. 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด บ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00201/2562

จ านวน 1000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้ 17,000.-บาท 17,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

764
Hb 201 microcuvette 
4x50 pcs 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ปท) จ ากัด ตามความต้องการ 00170/2562

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 40,000.-บาท 40,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

765

ผ้าเช็ดท าความ
สะอาดและฆ่าเช้ือ
พ้ืนผิว 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซูมิตร 1967 จ ากัด บ. ซูมิตร 1967 จ ากัด ตามความต้องการ 00564/2561

จ านวน 10 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 9,500.-บาท 9,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

766 CG8+ each cartridge 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด ตามความต้องการ 00729/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 กล่อง ราคาท่ีเสนอได้ 94,500.-บาท 94,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

767

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด บ. เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00842/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 34,000.-บาท 34,000.-บาท ของผู้ใช้ 20/10/2561

768

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บ. ดีทแฮล์มเคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 01120/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 9,000.-บาท 9,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

769

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 83,995.00 83,995.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01099/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 83,995.-บาท 83,995.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

770

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 

48 กก.) 62,680.97 62,680.97 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00034/2561

จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 62,680.97บาท 62,680.97บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

771

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 

48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00257/2562

จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 1/10/2561

772

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 

48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 00793/2562

จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

773

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 

48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01124/2562

จ านวน 200 ถัง ราคาท่ีเสนอ 208,936.59บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

774 น้ าม้นดีเซล 237,796.80 237,796.80 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01125/2562

จ านวน 8000 ลิตร

ราคาท่ีเสนอได้ 237,796.80.-

บาท 237,796.80.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

775

LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 

48 กก.) 62,680.97 62,680.97 เฉพาะเจาะจง บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01238/2561.

จ านวน 60 ถัง ราคาท่ีเสนอ 62,680.97บาท 62,680.97บาท ของผู้ใช้ 31/0/2561

776 Tissue Cassettes 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย อธิ เจริญทรัพย์ นาย อธิ เจริญทรัพย์ ตามความต้องการ 00022/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  36,000.-บาท ของผู้ใช้  03/10/2561

777 PALACOS R+G 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อีซเทินไดนะมิค จก. บ. อีซเทินไดนะมิค จก. ตามความต้องการ  00197/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 80,000.-บาท ของผู้ใช้  08/10/2561

778

ReDeuce Tubing 

System Pump 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จก. บ. ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จก. ตามความต้องการ 00221/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท ของผู้ใช้  08/10/2561

779
Cortical Self Tapping 

Screw 4.0X24 MM. 30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00191/2562

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 30,400.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 30,400.-บาท ของผู้ใช้  08/10/2561

780 NK125T BICONTACT 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00195/2562

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,990.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 99,990.-บาท ของผู้ใช้  08/10/2561

781
3.0mm Cannulated 

Screw L34MM. 93,155.00 93,155.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 00196/2562

จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 93,155.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 93,155.-บาท ของผู้ใช้  08/10/2561

782

Daisy Goblet with 

II coloured 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ทิพย์ ไทย แอนด์ แอสโซซิ

เอทส์ จก.

บ. ทิพย์ ไทย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

จก. ตามความต้องการ  00194/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,490.-บาท ราคาท่ีเสนอ  7,490.-บาท ของผู้ใช้  08/10/2561

783

Eppendorf 

SmartBlock 1 Unit 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก. บ. เอพเพนดอร์ฟ (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00184/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  08/10/2561

784

9.0 MMX 30MM 

Genesys 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จก. บ. เมดิไทม์ จก. ตามความต้องการ  00263/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,400.- บาท ของผู้ใช้  09/10/2561

785 Poly-Axial 6.5 x 40 mm. 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ 00267/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท ราคาท่ีเสนอ 97,584.- บาท ของผู้ใช้  09/10/2561

786 หัวจ้ีใต้น้ า 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จก.

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จก. ตามความต้องการ 00271/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 39,500.- บาท ของผู้ใช้  09/10/2561

787

Coroent Large 

8x9x20 mm. 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00275/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 36,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

788

Distal Fibula 

Locking Plate -a h3t 26,350.00 26,350.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอเมอร์สัน กรุ๊ป จก. บ. เอเมอร์สัน กรุ๊ป จก. ตามความต้องการ  00277/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,350.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,350.- บาท ของผู้ใช้  09/10/2561

789

Scorpino NRG PS 

Femoral 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00192/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ของผู้ใช้  09/10/2561

790 TRILOGY 6.5X40 67,196.00 67,196.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ตามความต้องการ  00186/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 67,196.- บาท ราคาท่ีเสนอ 67,196.- บาท ของผู้ใช้  09/10/2561

791

LCP LAT DISTAL 

FIBULA2.7 30,420.00 30,420.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  00290/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,420.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,420.- บาท ของผู้ใช้  10/10/2561

792 PALACOS R+G 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อีซเทินไดนะมิค จก. บ. อีซเทินไดนะมิค จก. ตามความต้องการ  00477/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 64,000.- บาท ของผู้ใช้  12/10/2561

793

NX008K VEGA PS 

FEMORAL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00482/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  12/10/2561

794

Scorpino NRG PS 

Femoral 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00491/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ของผู้ใช้  12/10/2561

795
Multi-Axial Distal 

Femur Lateral Locking 38,600.00 38,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00494/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,600.- บาท ของผู้ใช้  12/10/2561

796

Multi-Axial Screw 

3.5x14 mm. 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 00495/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,990.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,990.- บาท ของผู้ใช้  12/10/2561

797

Poly-Axial 6.5 x 40 

mm. 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  00499/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 46,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 46,800.- บาท ของผู้ใช้  12/10/2561

798

ABGII Cementless 

V40 3Lt 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00566/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  16/10/2561

799

Multi Axial Screw 

6.5 x 40 mm. 92,500.00 92,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00572/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 92,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 92,500.- บาท ของผู้ใช้  16/10/2561

800 FULL RADIUS RESECT 22,400.00 22,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จก. บ. เมดิไทม์ จก. ตามความต้องการ  00575/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,400.- บาท ของผู้ใช้  16/10/2561

801 Poly-Axial 6.5 x 45 mm. 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  00586/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ของผู้ใช้  16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

802 Poly-Axial 6.5 x 40 mm. 80,400.00 80,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  00719/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 80,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 80,400.- บาท ของผู้ใช้  18/10/2561

803

NX007K VEGA PS 

FEMORAL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00577/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  18/10/2561

804

LCP LAT DISTAL 

FIBULA2.7 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 00579/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 34,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 34,000.- บาท ของผู้ใช้  18/10/2561

805

หมุดสมอยึดติดกับกระดูก

 ชนิดมีวัสดุยึดเส้นเอ็น 

ขนาด 40มม. 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จก.

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จก. ตามความต้องการ  00583/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,600.- บาท ของผู้ใช้  18/10/2561

806 Poly-Axial 6.5 x 40 mm. 72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  00807/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 72,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 72,600.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561

807 Exeter V40 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00809/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

808

Multi Axial Screw 

6.5 x 40 mm. 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00811/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 55,000.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561

809

NX010K VEGA PS 

FEMORAL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00814/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561

810 5.5MM GENESYS CROSSFT 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จก. บ. เมดิไทม์ จก. ตามความต้องการ  00817/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,900.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561

811 3.5MM LOCKING HEAD SCREW ,L35MM27,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  00818/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 27,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,800.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561

812

ไหมส าหรับซ่อมหมอน

รองกระดูกข้อเข่าผ่าน

กล้อง 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จก.

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จก. ตามความต้องการ 00820/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,500.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561

813
Poly-Axial Pedicle 

Screw Size 6.5x45 mm. 51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  00823/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ของผู้ใช้  19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

814

NX007K VEGA PS 

FEMORAL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00864/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

815

Coroent Large 

9x11x20 mm. 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00868/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,000.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

816

Coroent Large 

11x11x20 mm. 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00872/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,000.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

817

3.5MM LOCKING 

HEAD SCREW 

,L14MM 33,400.00 33,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  00876/2562

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,400.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

818

NX027K VEGA PS 

FEMORAL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 00880/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

819

ARTHROSCOP 

INFLOW/OUTFLOW 

TUBING 35,800.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จก. บ. เมดิไทม์ จก. ตามความต้องการ  00882/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,800.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

820

หมุดสมอยึดติดกับกระดูก

 ชนิดมีวัสดุยึดเส้นเอ็น 

ขนาด 25มม. 21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จก.

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จก. ตามความต้องการ  00884/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 21,300.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

821

Multi Axial Screw 

6.5 x 45 mm. 87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 00887/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 87,500.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

822

หมุดสมอยึดกระดูก

เข้ากับเน้ือเย้ือ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จก.

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จก. ตามความต้องการ  00888/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,600.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

823

5.0mm.Locking 

Screw TI.L34mm 33,010.00 33,010.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 00890/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,010.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,010.- บาท ของผู้ใช้  22/10/2561

824
3.5MM LOCKING HEAD 

SCREW ,L28MM 31,900.00 31,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 00921/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 31,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,900.- บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

825
3.5MM LOCKING HEAD 

SCREW ,L18MM 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  00922/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,300.- บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

826

ABGII Cementless 

V40 5Lt 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00923/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000.- บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

827

NX030K VEGA PS 

FEMORAL COMPO 

CEM.F4R 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  00929/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

828
Poly-Axial Pedicle 

Screw Size 6.5x40 mm. 66,800.00 66,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  00931/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 66,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 66,800.- บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

829

Scorpino NRG PS 

Femoral 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00934/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ของผู้ใช้  24/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

830

Triathlon PS FEM 

Comp #4L-CEM 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ 00935/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ของผู้ใช้  24/10/2561

831

Scorpino NRG PS 

Femoral 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00984/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

832
Poly-Axial Pedicle 

Screw Size 6.5x40 mm. 85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  00994/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 85,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 85,400.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

833 Exeter V40 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  00995/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

834

PFNA Blade 

Perforated L 

90mm. 33,970.00 33,970.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  00997/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,970.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

835
Poly-Axial Pedicle 

Screw Size 6.5x40 mm. 74,200.00 74,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ 01000/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 74,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 74,200.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

836 Exeter V40 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ 01002/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 39,000.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

837 Reduction Poly-Axial Pedicle Screw Size 6.5x50 mm.51,800.00 51,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  01004/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 51,800.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

838 Restoration body/Bolt 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  01006/2562

จ านวน  3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

839

Multi Axial Screw 

3.5x14 mm. 99,990.00 99,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  00925/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,990.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,990.- บาท ของผู้ใช้  25/10/2561

840

Reduction Monoaxial 

Pedicle Screw 6.5x35 

mm. 70,628.00 70,628.00 เฉพาะเจาะจง บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. บ. จีจีแอล เทรดด้ิง จก. ตามความต้องการ  01050/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 70,628.- บาท ราคาท่ีเสนอ 70,628.- บาท ของผู้ใช้  26/10/2561

841

Multi Axial S-Type 

Clavicle 26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01055/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,700.- บาท ของผู้ใช้  26/10/2561

842 Exeter V40 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ 01065/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท ของผู้ใช้  26/10/2561

843

Reduction Poly-Axial 

Pedicle Screw Size 

6.5x45 mm. 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  01067/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,400.- บาท ของผู้ใช้  26/10/2561

844

Poly-Axial Pedicle 

Screw Size 6.5x40 

mm. 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  01079/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท ของผู้ใช้  26/10/2561

845

NX009K VEGA PS 

FEMORAL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ  01081/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  26/10/2561

846

Scorpino NRG PS 

Femoral 48,090.00 48,090.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีซี เฮลท์แคร์ จก. ตามความต้องการ  01051/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,090.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

847

Medical 

equipment for 

tracking 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน 

จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จก. ตามความต้องการ  01060/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

848

PFNA Blade 

Perforated L 

90mm. 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 001062/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

849
Poly-Axial Pedicle 

Screw Size 6.5x45 mm. 79,200.00 79,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  01072/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 79,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 79,200.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

850

Reduction Poly-Axial 

Pedicle Screw 6.5x45 

mm. 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  01161/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 35,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,600.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

851

Reduction Poly-Axial 

Pedicle Screw 6.5x45 

mm. 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  01162/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 86,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 86,400.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

852

PRETHREADED 

MINIREVO WITH HIFI 

2.7 MM. 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ. เมดิไทม์ จก. บ. เมดิไทม์ จก. ตามความต้องการ  01165/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

853
Tibial Plateau Rateral 

Locking Plate 55,150.00 55,150.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอเมอร์สัน กรุ๊ป จก. บ. เอเมอร์สัน กรุ๊ป จก. ตามความต้องการ  01168/2562

จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 55,150.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

854 หัวจ้ีใต้น้ า 65,400.00 65,400.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิ

สติกส์ จก.

บ. ดีทแฮมล์ เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 

จก. ตามความต้องการ  01170/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 65,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 65,400.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

855

Multi Axial Screw 

3.5x20 mm. 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 01171/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,000.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

856

Coroent Large 

8x11x20 mm. 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01172/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 38,000.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

857 สารทดแทนกระดูก 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ 01174/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

858

ENDO-MODEL 

FEMPRAL COMPONET 

SMALL/LEFT 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสปิเทค จก. บ.ฮอสปิเทค จก. ตามความต้องการ 01089/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 200,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 200,000.- บาท ของผู้ใช้  29/10/2561

859

VA Locking Screw 

Star 2.4S/T,L16MM 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ 01209/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,960.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,960.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

860 PARACOS R+G 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกยูนิเทรด จก. บ. บางกอกยูนิเทรด จก. ตามความต้องการ  01208/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 98,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,800.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

861

NX006K VEGA PS 

FEMORAL 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จก. ตามความต้องการ 01205/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,000.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

862

Multi-Axail 

Proximal Humeral 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01203/2562

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,400.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

863 Multi-Axail S-type 26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. บ. ร็อควู๊ด เมดิคอล จก. ตามความต้องการ 01202/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,700.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

864

Reduction Poly-Axial 

Pedicle Screw Size 

6.4x45 mm. 39,400.00 39,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ 01211/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 39,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 39,400.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2573

865
Poly-Axial Pedicle 

Screw Size 6.4x40 mm 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ  01213/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 68,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 68,000.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

866

Medical 

equipment for 

tracking 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน 

จก. บ. เอ็นวีเอส เมดิคอล โซลูช่ัน จก. ตามความต้องการ 01200/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

867 สารทดแทนกระดูก 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. บ. อาร์โธ ซิสเต็มส์ จก. ตามความต้องการ 01216/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 99,000.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

868

Coroent Large 

9x9x20 mm. 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. บ. อินเตอร์ เมดิคอล จก. ตามความต้องการ  01215/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,000.- บาท ของผู้ใช้  31/10/2561

869 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,160.00 99,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อีสต์ เอเชีย จ ากัด

บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ 

เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 00791/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,160.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,160.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

870 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีดับบลิว พลัส จ ากัด บริษัท พีดับบลิว พลัส จ ากัด ตามความต้องการ 00445/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  80,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

871 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,158.00 42,158.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00911/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  42,158.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  42,158.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

872 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00137/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,160.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,160.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

873 ค่าบริการจัดส่งล้ินหัวใจ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00909/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  64,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  64,200.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

874

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00712/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-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 ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

875

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01030/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

876

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 11,074.50 11,074.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ 

เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรด

ด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00214/2562

จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  11,074.50 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  11,074.50 บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

877

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00957/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

878

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,640.00 98,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย)

 จ ากัด

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00710/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,640.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,640.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

879

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00509/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

880

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01126/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  9,416.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  9,416.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

881

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 88,440.00 88,440.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00962/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,440.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  88,440.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

882

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00644/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,510.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,510.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

883

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 08871/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  19,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/8/2561

884

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป

เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป

เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00320/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  72,760.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  72,760.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

885

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00954/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,620.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  70,620.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

886

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01028/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  74,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  74,900.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

887

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00904/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  70,620.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  70,620.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

888

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,452.00 99,452.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์

 จ ากัด บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00906/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,452.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,452.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

889

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 00963/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  89,880.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  89,880.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

890

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 210,700.00 210,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09470/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  210,700.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  210,700.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

891

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,700.00 96,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด ตามความต้องการ 00645/2562

จ านวน 12 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,700.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,700.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

892

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด ตามความต้องการ 00437/2562

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

893

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00323/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  85,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  85,600.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

894

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,400.00 98,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00905/2562

จ านวน 4 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  98,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,400.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

895

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00714/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  88,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

896

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) 

จ ากัด บริษัท ดีเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00143/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,960.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,960.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

897

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปิยะแอนด์

แอสโซซิเอทส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปิยะแอนด์แอส

โซซิเอทส์ ตามความต้องการ 01127/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

898

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,560.00 99,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00327/2562

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,560.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,560.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

899

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 93,030.00 93,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 00640/2562

จ านวน  5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,030.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,030.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

900

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 79,900.00 79,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00351/2562

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  79,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,900.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

901

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 71,300.00 71,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00436/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  71,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  71,300.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

902

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 95,600.00 95,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00322/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  95,600.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,600.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

903

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00510/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

904

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00709/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  82,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  82,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

905

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00082/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,370.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  83,800.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

906

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,987.00 98,987.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 09020/2561

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,987.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,987.-บาท ของผู้ใช้ 21/8/2561

907

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,082.00 99,082.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00088/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,082.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,082.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

908

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00907/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  34,775.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  34,775.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

909

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 64,580.00 64,580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00708/2562

จ านวน 8 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  64,580.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  64,580.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

910

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 01035/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  66,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  66,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

911

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 43,530.00 43,530.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ

คอล ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิคอล 

ซัพพลาย ตามความต้องการ 00794/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  43,530.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  43,530.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

912

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 00325/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

913

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00843/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  77,575.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  77,575.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

914

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 5,245.00 5,245.00 เฉพาะเจาะจง

ริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย 

จ ากัด ริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00342/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,245.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  5,245.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

915

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 92,234.00 92,234.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00219/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  92,234.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  92,234.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

916

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 22,130.00 22,130.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 00347/2561

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,130.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  22,130.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

917

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 94,802.00 94,802.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00114/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,802.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,802.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

918

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 48,280.00 48,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00211/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  48,280.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,280.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

919

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00642/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,440.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,440.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

920

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00707/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,975.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  98,975.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

921

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย

 จ ากัด บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00965/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

922

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 89,168.45 89,168.45 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 02992/2561

จ านวน 5 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  89,168.45 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  89,168.45 บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

923

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด บริษัท ดิสโป-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00215/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

924

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอ

เรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 00433/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  22,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  22,800.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

925

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,995.00 99,995.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สวัสดี เมดิคอล 2011 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท สวัสดี เมดิคอล 2011 (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00212/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,995.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,995.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

926

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโล

ย่ีส์ จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 00844/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  8,700.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  8,700.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

927

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00964/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,000.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

928

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 92,160.00 92,160.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอร์ด คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 00435/2562

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 92,160.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 92,160.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

929

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00788/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  5,350.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  5,350.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

930

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 56,260.00 56,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00316/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,260.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,260.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

931

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด บริษัท ยูแฟม คลีนิค จ ากัด ตามความต้องการ 00639/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  62,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  62,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

932

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด ตามความต้องการ 00848/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  12,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  12,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

933

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด ตามความต้องการ 00329/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  55,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  55,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

934

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00786/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  14,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  14,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

935

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 17,220.00 17,220.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอ

เรช่ัน จ ากัด

บริษัท แอคคอร์ด คอร์เปอเรช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 00507/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,220.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  17,220.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

936

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรณ์ และ ไกร จ ากัด บริษัท กรณ์ และ ไกร จ ากัด ตามความต้องการ 00442/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  17,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

937

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00643/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

938

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 64,594.96 64,594.96 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00503/2562

จ านวน 9 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  64,594.96 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  64,594.96 บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

939

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด ตามความต้องการ 00441/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  55,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  55,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

940

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00318/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

941

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 6,432.45 64,632.45 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00138/2562

จ านวน 10 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  64,632.45 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  64,632.45บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

942

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 95,170.02 95,170.02 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00346/2562

จ านวน 11 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  95,170.02 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,170.02 บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

943

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,334.96 99,334.96 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00328/2562

จ านวน 14 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  99,334.96 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,334.96 บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

944

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 91,675.03 91,675.03 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00904/2562

จ านวน 7 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  91,675.03 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  70,620.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

945

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 97,919.81 97,919.81 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00443/2561

จ านวน 9 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  97,919.81 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  97,919.81 บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

946

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00315/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  54,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  54,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

947

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด ตามความต้องการ 00326/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  53,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  53,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

948

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด ตามความต้องการ 00773/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  17,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  17,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

949

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบเดริช จ ากัด บริษัท ไบเดริช จ ากัด ตามความต้องการ 00629/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  7,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  7,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

950

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย

 จ ากัด บริษัท เจบี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 00505/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  56,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  56,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

951

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00134/2562

จ านวน 2 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

952

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต 

เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์

ปอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 00792/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  35,200.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  35,200.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

953

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00705/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

954

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 00641/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

955

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00628/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  62,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  62,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

956

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00504/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 23,900.-บาท ราคาท่ีเสนอได้ 23,900.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

957

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซัน เนเจอร์ แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00218/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  10,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  10,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

958

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แวสคิวลาร์ อิน

โนเวช่ันส์ จ ากัด

บริษัท แวสคิวลาร์ อินโนเวช่ันส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 00319/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  26,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  26,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

959

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00135/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  49,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  49,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

960

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00311/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  10,750.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  10,750.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

961

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด ตามความต้องการ 00713/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,300.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,300.- บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

962

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00439/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

963

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 96,400.00 96,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด ตามความต้องการ 00210/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,400.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  96,400.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

964

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อีสต์ เอเชีย จ ากัด

บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ 

เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 00216/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  3,800.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  3,800.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

965

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซี โปรเฟสชันแนล 

ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีซี โปรเฟสชันแนล ซัพ

พลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00704/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  38,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  38,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

966

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด 

จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00711/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  24,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

967

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด 

จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 00785/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

968

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 77,100.00 77,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด บริษัท อีซเทินไดนะมิค จ ากัด ตามความต้องการ 00144/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  77,100.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  77,100.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

969

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 66,750.00 66,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00706/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  66,750.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  66,750.- บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

970

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00630/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  25,145.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,145.- บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

971

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 6,840.00 6,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปเป้ิล โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท แอปเป้ิล โฮลด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 00912/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  6,840.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  6,840.- บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

972

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00308/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  30,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  30,000.- บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

973

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00953/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,000.- บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,000.- บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

974

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 82,350.00 82,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01029/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  82,350.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  82,350.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

975

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 

(ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00958/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,370.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  97,370.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

976

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00779/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  94,500.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

977

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด 

จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01034/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  32,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  32,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

978

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00908/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  99,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  99,500.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

979

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00910/2562

จ านวน 2 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  14,000.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  14,000.-บาท ของผู้ใช้ 24/10/2561

980

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล

แตนท์ จ ากัด ตามความต้องการ 00966/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  11,250.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  11,250.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

981

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00343/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  53,500.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  53,500.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

982

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 00317/2562

จ านวน 2 รายการ . ราคาท่ีเสนอได้  48,150.-บาท ราคาท่ีเสนอได้  48,150.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

983

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 40,819.95 40,819.95 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01128/2562

จ านวน 5 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  40,819.95 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  40,819.95 บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

984

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 93,684.93 93,684.93 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01036/2562

จ านวน 11 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  93,684.93 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  93,684.93 บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

985

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 67,009.85 67,009.85 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00967/2562

จ านวน 8 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  67,009.85 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  67,009.85 บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

986

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 89,037.40 89,037.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00841/2562

จ านวน 9 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  89,037.40 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  89,037.40 บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

987

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 49,129.94 49,129.94 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00789/2562

จ านวน 7 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  49,129.94 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  49,129.94 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

988

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 73,947.40 79,947.40 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00702/2562

จ านวน 9 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  79,947.40 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  79,947.40 บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

989

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 75,839.96 75,839.96 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00636/2562

จ านวน 8 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  75,839.96 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  75,839.96 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

990

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 25,867.25 25,867.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00790/2562

จ านวน 3 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  25,867.25 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  25,867.25 บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

991

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 43,495.50 43,495.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00140/2562

จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  43,495.50 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  43,495.50 บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

992

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 98,038.75 98,038.75 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00631/2562

จ านวน 4 รายการ .

ราคาท่ีเสนอได้ 98,038.75 

บาท ราคาท่ีเสนอได้ 98,038.75 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

993

วัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 95,363.75 95,363.75 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 00703/2562

จ านวน 4 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  95,363.75 

บาท ราคาท่ีเสนอได้  95,363.75 บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

994 วสัดุก่อสร้าง ประปา 27,598.00 27,598.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพนูการคา้ ร้าน เพ่ิมพนูการคา้ ตามความตอ้งการ 00033/2562

จ านวน 15 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,598.-บาท 27,598.-บาท ของผูใ้ช้ 4/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

995 วสัดุก่อสร้าง ประปา 1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดบับลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดบับลิว.เค.กรุ๊ป ตามความตอ้งการ 00026/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  1,027.20.-บาท 1,027.20.-บาท ของผูใ้ช้ 4/10/2561

996 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ร่มพิกุล ซพัพลาย (2001)
 จ  ากดั บริษทั ร่มพิกุล ซพัพลาย (2001) จ ากดั ตามความตอ้งการ 00027/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,975.-บาท  98,975.-บาท ของผูใ้ช้ 4/10/2561

997 วสัดุก่อสร้าง ประปา 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมทเคม ซิสเทม ซพัพลาย 

แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั
บริษทั แมทเคม ซิสเทม ซพัพลาย แอนด ์

เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ตามความตอ้งการ 00028/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  29,960.-บาท  29,960.-บาท ของผูใ้ช้ 4/10/2561

998 วสัดุแบบพิมพ์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากดั บริษทั เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากดั ตามความตอ้งการ 00029/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,240.-บาท  34,240.-บาท ของผูใ้ช้ 4/10/2561

999 วสัดุแบบพิมพ์ 99,980.80 99,980.80 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ภทัรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์
 ปร้ินท ์จ  ากดั

บริษทั ภทัรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 
ปร้ินท ์จ  ากดั ตามความตอ้งการ 00136/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,980.80.-บาท  99,980.80.-บาท ของผูใ้ช้ 8/10/2561

1000 วสัดุก่อสร้าง ประปา 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ าด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุน้ส่วนจ าด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00206/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,485.-บาท  91,485.-บาท 9/10/2561

1001 วสัดุแบบพิมพ์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 00204/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,000.-บาท  95,000.-บาท 9/10/2561

1002 วสัดุแบบพิมพ์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรคา้ ร้าน อมรคา้ ราคาเหมาะสม 00297/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,000.-บาท 72,000.-บาท 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1003 วสัดุแบบพิมพ์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นนัทวนั สกรีน ร้าน นนัทวนั สกรีน ราคาเหมาะสม 00298/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  50,000.-บาท 50,000.-บาท 10/10/2561

1004 วสัดุก่อสร้าง ประปา 88,507.96 88,507.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ตามความตอ้งการ 00295/2562

จ านวน 13 รายการ ราคาท่ีเสนอ  88,507.96.-บาท  88,507.96.-บาท ของผูใ้ช้ 10/10/2561

1005 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 96,407.00 96,407.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ร่มพิกุล ซพัพลาย (2001)
 จ  ากดั บริษทั ร่มพิกุล ซพัพลาย (2001) จ ากดั ตามความตอ้งการ 00363/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,407.-บาท  96,407.-บาท ของผูใ้ช้ 12/10/2561

1006 วสัดุแบบพิมพ์ 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากดั บริษทั เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 จ ากดั ราคาเหมาะสม 00355/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  89,000.-บาท  89,000.-บาท 12/10/2561

1007 วสัดุแบบพิมพ์ 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 00354/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  79,000.-บาท 79,000.-บาท 12/10/2561

1008 วสัดุก่อสร้าง ประปา 74,861.00 74,861.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 00359/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  74,861.-บาท 74,861.-บาท 12/10/2561

1009 วสัดุแบบพิมพ์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก พร้ินต้ิง ร้าน บางกอก พร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 00452/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  36,000.-บาท 36,000.-บาท 16/10/2561

1010 วสัดุแบบพิมพ์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรไชยการพิมพ์ ร้าน พรไชยการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 00632/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  42,800.-บาท  42,800.-บาท 17/10/2561

1011 วสัดุแบบพิมพ์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอก พร้ินต้ิง ร้าน บางกอก พร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 06621/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,500.-บาท  67,500.-บาท 17/10/2561

1012 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ราคาเหมาะสม 00633/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98440.-บาท  98440.-บาท 17/10/2561

1013 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 98,658.00 95,658.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ราคาเหมาะสม 00787/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  95,658.-บาท  95,658.-บาท 19/10/2561

1014 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ราคาเหมาะสม 00971/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท  99,510.-บาท 25/10/2561

1015 วสัดุแบบพิมพ์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ภทัรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์
 ปร้ินท ์จ  ากดั

บริษทั ภทัรมณี สต๊ิกเกอร์ แอนด์ 
ปร้ินท ์จ  ากดั ตามความตอ้งการ 00959/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,700.-บาท 10,700.-บาท ของผูใ้ช้ 25/10/2561

1016 วสัดุก่อสร้าง ประปา 37,440.00 37,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โรจน์ธ ารงค ์กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค ์กรุ๊ป ตามความตอ้งการ 00960/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  37,440.-บาท 37,440.-บาท ของผูใ้ช้ 25/10/2561

1017 วสัดุก่อสร้าง ประปา 91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 01033/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  91,485.-บาท 91,485.-บาท 26/10/2561

1018 วสัดุก่อสร้าง ประปา 43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โพรมิเนน้ท ์ฟลูอิด คอนโทรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั โพรมิเนน้ท ์ฟลูอิด คอนโทรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั ตามความตอ้งการ 00961/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,335.-บาท  43,335.-บาท ของผูใ้ช้ 26/10/2561

1019 วสัดุแบบพิมพ์ 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ว.ชุติวฒัน์ ราคาเหมาะสม 01131/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,510.-บาท  99,510.-บาท 29/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1020 วสัดุแบบพิมพ์ 16,178.40 16,178.40 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ควอเดล โซลูชัน่ พร้ินต้ิง
 จ  ากดั บริษทั ควอเดล โซลูชัน่ พร้ินต้ิง จ  ากดั ตามความตอ้งการ 01132/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  16,178.40.-บาท 16,178.40.-บาท ของผูใ้ช้ 31/10/2561

1021 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00223/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท   15,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1022 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00224/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท   15,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1023 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00225/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท   15,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1024 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,500 17,500 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00228/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท   17,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1025 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00230/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท   13,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1026 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00230/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท   13,500.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1027 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00231/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท   15,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1028 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,844 9,844 เจาะจง
 บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

 บริษัท นิคคิโซ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ความต้องการ 00226/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 9,844.-บาท   9,844.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1029 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 23,754 23,754 เจาะจง
 บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด
 บริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศ

ไทย)จ ากัด ความต้องการ 00227/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 9,844.-บาท   9,844.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561
1030 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,900 25,900 เจาะจง

 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00374/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,900.-บาท   25,900.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561
1031 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,900 25,900 เจาะจง

 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 00375/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,900.-บาท   25,900.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1032 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,500 6,500 เจาะจง
 บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์

 จ ากัด  บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 00368/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1033 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 45,000 45,000 เจาะจง
 บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.

พี.)จ ากัด
 บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.)

จ ากัด ความต้องการ 00367/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 45,000.-บาท   45,000.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1034 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 30,600 30,600 เจาะจง  บริษัท โซวิค จ ากัด  บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 00370/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 30,600.-บาท   30,600.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1035 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 32,286 32,286 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00369/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 32,286.-บาท   32,286.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1036 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 32,286 32,286 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00362/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 32,286.-บาท   32,286.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1037 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 32,286 32,286 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00361/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 32,286.-บาท   32,286.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1038 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,240 20,240 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00366/2562
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 20,240.-บาท   20,240.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1039 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,240 15,240 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00365/2562
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,240.-บาท   15,240.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1040 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,170 20,170 เจาะจง
 บริษัท คอมเทค อินเตอร์เท

รด จ ากัด
 บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด 

จ ากัด ความต้องการ 00372/2562

จ านวน 6 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 20,169.50.-

บาท   20,169.50.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1041 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,700 10,700 เจาะจง
 บริษัท คอมเทค อินเตอร์เท

รด จ ากัด
 บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด 

จ ากัด ความต้องการ 00371/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,700.-บาท   10,700.-บาท ของผู้ใช้ 10/10/2561

1042
สอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ 8,453 8,453 เจาะจง

 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน
 จ ากัด  บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด ความต้องการ 00373/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8,453.-บาท   8,453.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1043 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,500 17,500 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00489/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท   17,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1044 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,300 6,300 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00485/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,300.-บาท   6,300.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1045 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,500 17,500 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 00484/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท  17,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1046 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 85,600 85,600 เจาะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ความต้องการ 00487/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 85,600.-บาท   85,600.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1047 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 7,490 7,490 เจาะจง  บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด  บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด ความต้องการ 00488/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 7,490.-บาท   7,490.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1048 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 00476/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท   13,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1049 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 43,000 43,000 เจาะจง
 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด
 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 00480/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 43,000.-บาท   43,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1050 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 72,000 72,000 เจาะจง
 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด
 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 00481/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 72,000.-บาท   72,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

1051 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 800 800 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 00693/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 800.-บาท   800.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1052 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 95,000 95,000 เจาะจง
 บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค 

จ ากัด  บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค จ ากัด ความต้องการ 00675/2562
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,000.-บาท   95000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1053 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 55,196 55,196 เจาะจง
 บริษัท ทัชนาวเออร์ (ไทย

แลนด์) จ ากัด
 บริษัท ทัชนาวเออร์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด ความต้องการ 00677/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 55,195.95.-

บาท   55,195.95.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1054 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,150 3,150 เจาะจง
 บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ 

จ ากัด  บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ความต้องการ 00679/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,150.-บาท   3,150.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1055 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,700 2,700 เจาะจง
 บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ 

จ ากัด  บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ความต้องการ 00680/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 2,700.-บาท   2,700.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1056 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,700 2,700 เจาะจง
 บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ 

จ ากัด  บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด ความต้องการ 00681/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 2,700.-บาท   2,700.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1057 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,010 10,010 เจาะจง
 บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด  บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 00684/2562
จ านวน 11 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,010.-บาท   10,010.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1058 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 95,000 95,000 เจาะจง  บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด  บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด ความต้องการ 00682/2562
จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 95,000.-บาท   95,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1059 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ความต้องการ 00776/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท   15,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

1060 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง  บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด  บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ความต้องการ 00774/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท   15,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

1061 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 20,000 20,000 เจาะจง  บริษัท เมดิไวส์ จ ากัด  บริษัท เมดิไวส์ จ ากัด ความต้องการ 00775/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 20,000.-บาท   20,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1062 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 12,000 12,000 เจาะจง  บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์  บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ ความต้องการ 00772/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท   12,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

1063 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 22,000 22,000 เจาะจง  บริษัท โซวิค จ ากัด  บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 00778/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท   22,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

1064 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 22,000 22,000 เจาะจง  บริษัท โซวิค จ ากัด  บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 00777/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 22,000.-บาท   22,000.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

1065
สอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ 90,000 90,000 เจาะจง

 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
และวิจัย  บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย ความต้องการ 00896/2562

จ านวน 12 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 90,000.-บาท   90,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

1066
สอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ 98,600 98,600 เจาะจง  บริษัท บิงโกล จ ากัด  บริษัท บิงโกล จ ากัด ความต้องการ 00899/2562
จ านวน 29 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,600.-บาท   98,600.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

1067
สอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ 99,000 99,000 เจาะจง

 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
และวิจัย  บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย ความต้องการ 00898/2562

จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 99,000.-บาท   99,000.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

1068
สอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ 52,500 52,500 เจาะจง  บริษัท บิงโกล จ ากัด  บริษัท บิงโกล จ ากัด ความต้องการ 01023/2562
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 52,500.-บาท   52,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

1069
สอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ 66,340 66,340 เจาะจง  บริษัท ทรีท เมด จ ากัด  บริษัท ทรีท เมด จ ากัด ความต้องการ 01024/2562
จ านวน 5 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 66,340.-บาท   66,340.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

1070 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ความต้องการ 01019/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1071 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ความต้องการ 01018/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

1072 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 94,500 94,500 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 01022/2562
จ านวน 9 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท   94,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

1073 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 94,500 94,500 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 01021/2562
จ านวน 7 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 94,500.-บาท   94,500.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

1074 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 187,250 187,250 เจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ.พี.อิน

โนเวช่ัน โปรดักส์
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอ.พี.อิน

โนเวช่ัน โปรดักส์ ความต้องการ 01017/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 187,250.-บาท   187,250.-บาท ของผู้ใช้ 25/10/2561

1075 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 28,200 28,200 เจาะจง  บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด  บริษัท เด็นตัล วิช่ัน จ ากัด ความต้องการ 01122/2562
จ านวน 8 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 28,200.-บาท   28,200.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1076 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,300 6,300 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 

(มหาชน) ความต้องการ 01117/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,300.-บาท  6,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1077 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด ความต้องการ 0115/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1078 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 01114/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13500.-บาท  13500.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1079 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000 5,000 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 01113/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 5000.-บาท  5000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1080 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,500 6,500 เจาะจง
 บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์

 จ ากัด  บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 01112/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1081 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,500 6,500 เจาะจง
 บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์

 จ ากัด  บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จ ากัด ความต้องการ 01111/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,500.-บาท   6,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1082 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 19,474 19,474 เจาะจง
 บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแล

บอราเตอร่ี จ ากัด
 บริษัท สายน้ าทิพย์เด็นตอลแลบอรา

เตอร่ี จ ากัด ความต้องการ 01109/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 19,474.-บาท  19,474.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1083 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 01133/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13500.-บาท  13500.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1084 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000 5,000 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 01134/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 5000.-บาท  5000.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1085 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท กรุ๊ป ความต้องการ 01137/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13500.-บาท  13500.-บาท ของผู้ใช้ 26/10/2561

1086 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 01235/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3500.-บาท  3500.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1087 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 11,000 11,000 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 01233/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 1100.-บาท  11000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1088 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,500 17,500 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 01230/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 17500.-บาท  17500.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1089 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 65,000 65,000 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 01240/2562
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 65000.-บาท  65000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1090 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 499,900 499,900 เจาะจง
 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย)

จ ากัด ความต้องการ 01204/2562
จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 499900.-บาท   499900.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1091 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,500 7,500 เจาะจง  บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด  บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด ความต้องการ 01274/2561
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 7500.-บาท   7500.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1092 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000 9,000 เจาะจง  บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด  บริษัท ซินทีมกรุ๊ป จ ากัด ความต้องการ 01273/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 9000.-บาท  9000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1093 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 17,000 17,000 เจาะจง  บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด  บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จ ากัด ความต้องการ 01280/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 17000.-บาท   17000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1094 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,000 9,000 เจาะจง
 บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค 

คอร์ป จ ากัด
 บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป

 จ ากัด ความต้องการ 01278/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 9000.-บาท   9000.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1095 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,667 8,667 เจาะจง
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)

 จ ากัด  บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด ความต้องการ 01272/2561
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8667.-บาท  8667.-บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

1096
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
การแพทย์ 19,260 19,260 เจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01189/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,260.- บาท 19,260.- บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

1097
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 11,770 11,770 เจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 01040/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,770.-บาท 11,770.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1098
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 11,770 11,770 เจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 01039/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,770.-บาท 11,770.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1099
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 5,778 5,778 เจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 01042/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,778.-บาท 5,778.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1100
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 9,416 9,416 เจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 01043/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,416.-บาท 9,416.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1101
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 5,778 5,778 เจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 01041/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,778.-บาท 5,778.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1102
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 9,416 9,416 เจาะจง ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว.เค.กรุ๊ป ตามความต้องการ 01044/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,416.-บาท 9,416.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1103
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 308,160 308,160 เจาะจง บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01037/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 308,160.-บาท 308,160.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1104
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 91,407.96 91,407.96 เจาะจง บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด บริษัท โอลิมเปียไทย จ ากัด ตามความต้องการ 00525/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 91,407.96 บาท 91,407.96 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1105
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 114,653.30 114,653.30 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ตามความต้องการ 00808/2562
จ านวน 12 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 114,693.30 
บาท 114,693.30 บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

1106
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 9,630 9,630 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ตามความต้องการ 00314/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1107
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 26,915.85 26,915.85 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ตามความต้องการ 00532/2562
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,915.85 บาท 26,915.85 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1108
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 2,407.50 2,407.50 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ตามความต้องการ 00309/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,407.50 บาท 2,407.50 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1109
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 2,407.50 2,407.50 เจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ตามความต้องการ 00529/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,407.50 บาท 2,407.50 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1110
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,177 1,177 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01143/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,177.- บาท 1,177.- บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

1111
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,605 1,605 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 01144/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605.- บาท 1,605.- บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

1112
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 15,301 15,301 เจาะจง

บริษัท เนเชอรัลกรีน อินโนเวช่ัน
 จ ากัด บริษัท เนเชอรัลกรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00533/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,301.-บาท 15,301.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1113
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 7,500 7,500 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ตามความต้องการ 01038/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท 7,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

1114
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 33,705 33,705 เจาะจง

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) 
จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 00523/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 33,705.-บาท 33,705.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1115
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 4,766.85 4,766.85 เจาะจง

บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 00526/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,766.85 บาท  4,766.85 บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1116
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 7,276 7,276 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00800/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,276.- บาท  7,276.- บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

1117
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 11,770 11,770 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00798/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,770.-บาท  11,770.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

1118
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01146/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2562

1119
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01147/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

1120
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 58,850 58,850 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01145/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,850.-บาท 58,850.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

1121
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 2,996 2,996 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01142/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1122
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 2,996 2,996 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00519/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1123
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,605 1,605 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00521/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1124
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,605 1,605 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00520/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1125
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,605 1,605 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00522/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1126
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,177 1,177 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00149/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1127
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,284 1,284 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00155/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,284.-บาท 1,284.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1128
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 4,253.25 4,253.25 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00148/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,253.25 บาท 4,253.25 บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1129
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,177 1,177 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00147/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1130 จ้างเหมาบริการ 59,920 59,920 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00514/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 59,920.-บาท 59,920.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1131
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 2,996 2,996 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00524/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,996.-บาท 2,996.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1132
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
การแพทย์ 60,000 60,000 เจาะจง

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00146/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1133
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 14,445 14,445 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00150/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,445.-บาท 14,445.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1134
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 7,704 7,704 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00152/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,704.-บาท 7,704.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1135
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 5,778 5,778 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00151/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,778.-บาท 5,778.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1136
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00153/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท  3,210.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1137
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 13,375 13,375 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 00154/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,375.-บาท 13,375.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

1138
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 11,000 11,000 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ตามความต้องการ 00516/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,000.-บาท 11,000.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1139
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 7,500 7,500 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง 58 ตามความต้องการ 00515/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท 7,500.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1140
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 1,177 1,177 เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพ
พลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ 00518/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1141
ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์
ส านักงาน 4,815 4,815 เจาะจง บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จ ากัด บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จ ากัด ตามความต้องการ 00527/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,815.-บาท 4,815.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

1142 จ้างเหมาบริการ 13,780 13,780 เจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ความต้องการ 00057/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,780.-บาท 13,780.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1143 จ้างเหมาบริการ 91,078.40 91,078.40 เจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ความต้องการ 00058/2562
จ านวน 8 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 91,078.10 
บาท 91,078.40 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1144 จ้างเหมาบริการ 4,400 4,400 เจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ความต้องการ 00059/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,400.-บาท 4,400.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1145 จ้างเหมาบริการ 28,462 28,462 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00060/2562



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,462.-บาท 28,462.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1146 จ้างเหมาบริการ 79,265.60 79,265.60 เจาะจง
บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน 

แอนด์ดีไซด์ จ ากัด
บริษัท เคพีเอ็ม คอนสตร่ัคช่ัน แอนด์ดีไซด์

 จ ากัด ความต้องการ 00061/2562
จ านวน 6 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 79,265.60 
บาท 79,265.60 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1147 จ้างเหมาบริการ 92,478.39 92,478.39 เจาะจง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ากัด ความต้องการ 00062/2562
จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 92,478.39 
บาท 92,478.39 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1148 จ้างเหมาบริการ 16,178.40 16,178.40 เจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ความต้องการ 00063/2562
จ านวน 6 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 16,178.40 
บาท 16,178.40 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1149 จ้างเหมาบริการ 163,710 163,710 เจาะจง
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ากัด ความต้องการ 00064/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 163,710.-บาท 163,710.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1150 จ้างเหมาบริการ 164,245 164,245 เจาะจง
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท เอสพีที ซัพพลาย แอนด์ เทรดด้ิง 

จ ากัด ความต้องการ 00065/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 164,245.-บาท 164,245.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1151 จ้างเหมาบริการ 498,834 498,834 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00066/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 498,834.-บาท 498,834.-บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561

1152 จ้างเหมาบริการ 443,213.90 443,213.90 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00067/2562

จ านวน 12 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 443,213.30 

บาท 443,213.30 บาท ของผู้ใช้ 4/10/2561
1153 จ้างเหมาบริการ 58,850 58,850 เจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ความต้องการ 00160/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 58,850.-บาท 58,850.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1154 จ้างเหมาบริการ 32,913.20 32,913.20 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00161/2562
จ านวน 8 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 32,913.20 
บาท 32,913.20 บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

1155 จ้างเหมาบริการ 15,515 15,515 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00164/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,515.-บาท 15,515.-บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

1156
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 18,553.80 18,553.80 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชว่ีเฮ้าส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชว่ีเฮ้าส์ ความต้องการ 00179/2562
จ านวน 1 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 18,553.80 
บาท 18,553.80 บาท ของผู้ใช้ 8/10/2561

1157 จ้างเหมาบริการ 43,656 43,656 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00541/2562
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,656.-บาท 43,656.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1158 จ้างเหมาบริการ 22,350 22,350 เจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ความต้องการ 00542/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 22,350.-บาสท 22,350.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1159 จ้างเหมาบริการ 49,048.80 49,048.80 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00543/2562
จ านวน 3 รายการ

ราคาท่ีเสนอ 49,048.80 
บาท  49,048.80 บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1160 จ้างเหมาบริการ 28,890 28,890 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00544/2561
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 28,890.-บาท 28,890.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1161 จ้างเหมาบริการ 32,024 32,024 เจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ความต้องการ 00545/2562
จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ 32,024.-บาท 32,024.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ตุลำคม 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

1162 จ้างเหมาบริการ 81,748 81,748 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.

ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.เค.ซี 

จ ากัด ความต้องการ 00546/2562
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 81,748.-บาท 81,748.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1163 จ้างเหมาบริการ 19,300 19,300 เจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ความต้องการ 00547/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,300.-บาท 19,300.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1164 จ้างเหมาบริการ 55,212 55,212 เจาะจง บริษัท เอส พาเนล จ ากัด บริษัท เอส พาเนล จ ากัด ความต้องการ 00548/2562
จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 55,212.-บาท 55,212.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1165
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 76,100 76,100 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ความต้องการ 00549/2562
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 76,600.-บาท 76,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

1166 จ้างเหมาบริการ 457,960 457,960 เจาะจง บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด บริษัท เอ็นพี สเปเชียล จ ากัด ความต้องการ 01135/2562
จ านวน 20 รายการ ราคาท่ีเสนอ 457,960.-บาท 457,960.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2561

1167 จ้างติดต้ัง 1,200 1,200 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ความต้องการ 00139/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,200.-บาท 1,200.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2561

1168 จ้างติดต้ัง 2,500 2,500 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ความต้องการ 00140/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท 2,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2561

1169 จ้างติดต้ัง 8,100 8,100 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชาผ้าม่าน ความต้องการ 01141/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,100.-บาท 8,100.-บาท ของผู้ใช้ 27/10/2561


