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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 5H-7620 EYE POD 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บ. พี.ที.เค. อีควิปเม้นท์ จ ากัด บ. พี.ที.เค. อีควิปเม้นท์ จ ากัด ตามความต้องการ 02070/2562

จ านวน 2 pcs. ราคาท่ีเสนอ 19,๐46.-บาท ราคาท่ีเสนอ 19,๐46.-บาท ของผู้ใช้ 12/6/2561
2 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๓,๘๓๘.- ๓๓,๘๓๘.- เฉพาะเจาะจง บ.ณิมธาดา กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดากรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๘๑๐/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๓,๘๓๘.๗๕บาท ๓๓,๘๓๘.๗๕บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

3 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๕,๔๗๕.- ๔๕,๔๗๕.- เฉพาะเจาะจง บ.ณิมธาดา  กรุ๊ป จ ากัด บ.ณิมธาดากรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๗๗๔/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๕,๔๗๕.-บาท ๔๕,๔๗๕.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

4 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๗,๗๒๒.- ๔๗,๗๒๒.- เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. ตามความต้องการ ๐๑๗๕๘/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๗,๗๒๒.-บาท ๔๗,๗๒๒.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

5 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๕๑๐.- ๙๙,๕๑๐.- เฉพาะเจาะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. ตามความต้องการ ๐๑๘๐๙/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาทีเสนอ ๙๙,๕๑๐.-บาท ๙๙,๕๑๐.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

6 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๔๓๕.- ๙๙,๔๓๕.- เฉพาะเจาะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. ตามความต้องการ ๐๑๙๖๙/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๙,๔๓๕.๑๐บาท ๙๙,๔๓๕.๑๐ บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

7 วัสดุงานบ้านงานครัว ๕,๔๑๖.- ๕,๔๑๖.- เฉพาะเจาะจง บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์)จก. บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์)จก. ตามความต้องการ ๐๑๗๓๐/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕,๔๑๖.-บาท ๕,๔๑๖.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

8 กระดาษส าหรับอุตสาหกรรมฯ ๖,๘๓๗.- ๖,๘๓๗.- เฉพาะเจาะจง บ.ดีแบค(ประเทศไทย) จ ากัด บ.ดีแบค(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๗๑๙/๒๕๖๒

จ านวน ๖ ลัง ราคาท่ีเสนอ ๖,๘๓๗.๓๐บาท ๖,๘๓๗.๓๐บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

9 ถุงอาหารเหลว/อาหารเสริม ๓๕,๐๐๐.- ๓๕,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ตามความต้องการ ๐๑๕๘๑/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐,๐๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๓๕,๐๐๐.-บาท ๓๕,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

10 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๗๒๔.- ๙๙,๗๒๔.- เฉพาะเจาะจง บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง จก. ตามความต้องการ ๐๑๕๗๖/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๙,๗๒๔.-บาท ๙๙,๗๒๔.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

11 กระด่ิงติดรถเข็นอาหาร ตราม้า ๕๓๙.- ๕๓๙.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๙๐/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ อัน ราคาท่ีเสนอ ๕๓๙.๒๘บาท ๕๓๙.๒๘บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม  2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม  2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

12 ท่ีคว่ าจานพลาสติกชนิดมีฝาปิด ๓,๒๕๐.- ๓,๒๕๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๗๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๓ ใบ ราคาท่ีเสนอ  ๓,๔๗๗.๕๐บาท ๓,๔๗๗.๕๐บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

13 ปืนยิงแก๊ส ๒,๒๔๗.- ๒,๒๔๗.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๕๘๒/๒๕๖๒

จ านวน ๖๐ อัน ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๔๗.-บาท ๒,๒๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

14 เกลือป่น(เกลือล้างเคร่ืองกรอง)ฯ ๔๒๘.- ๔๒๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๖๖๒/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๔๒๘.-บาท ๔๒๘.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

15 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๖,๔๕๕.- ๒๖,๔๕๕.- เฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ตามความต้องการ ๐๑๗๒๑/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๔๕๕.-บาท ๒๖,๔๕๕.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

16 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า๓๖x๓๖" ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. ตามความต้องการ ๐๑๗๒๐/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

17 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง๓๖x๓๖" ๕๔,๕๗๐.- ๕๔,๕๗๐.- เฉพาะเจาะจง บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. บ.แบล็ค แบค แพค นีไซเคิล จก. ตามความต้องการ ๐๑๖๓๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๐๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๕๔,๕๗๐.-บาท ๕๔,๕๗๐.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

18 ชุด ADMISSION KIT ๙๘,๔๔๐.- ๙๘,๔๔๐.- เฉพาะเจาะจง บ.รวมเชาว์ จ ากัด บ.รวมเชาว์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๓๙๓/๒๕๖๒

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

19 ผงขัดวิม ๓,๙๓๘.- ๓,๙๓๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๘๙๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒๐ ขวด ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๓๘.๔๐บาท ๓,๙๓๘.๔๐บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

20 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น๑ช้ัน ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๗๖๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๙๔,๕๐๐.-บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

21 ผ้าเช็ดเท้าท าด้วยผ้าขนหนู ๕,๒๒๐.- ๕,๒๒๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๗๖๕/๒๕๖๒

จ านวน ๓๖ ผืน ราคาท่ีเสนอ ๕,๒๒๐.-บาท ๕,๒๒๐.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

22 ท่ีหนีบผ้าพลาสติก แบบหนา ๕,๑๓๖.- ๕,๑๓๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๕๖๖/๒๕๖๒



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม  2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๒๐๐ โหล ราคาท่ีเสนอ ๕,๑๓๖.-บาท ๕,๑๓๖.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

23 ถังขยะพลาสติกฝาสวิง ๑,๔๓๓.- ๑,๔๓๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๘๑๑/๒๕๖๒

จ านวน ๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑,๔๓๓.๘๐บาท ๑,๔๓๓.๘๐บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

24 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น๑ช้ัน ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๗๕๕/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ๙๔,๕๐๐.-บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

25 ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า ๑๒,๐๐๐.- ๑๒,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน พีอาร์ ซัพพลาย ร้าน พีอาร์ ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๑๕๗๒/๒๕๖๒

จ านวน ๓๐๐ อัน ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๐๐๐.-บาท ๑๒,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

26 เส้ือพลาสติกกันเป้ือนฯ ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค ๒๐๐๔ จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ตามความต้องการ ๐๑๔๒๘/๒๕๖๒

จ านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว  ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๐๐๐.-บาท ๘๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

27 กระดาษเอนกประสงค์ฯ ๙,๓๖๒.- ๙,๓๖๒.- เฉพาะเจาะจง บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๘๐๘/๒๕๖๒

จ านวน ๕ กล่อง ราคาท่ีเสนอ ๙,๓๖๒.๕๐บาท ๙,๓๖๒.๕๐บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

28 สายยางพลาสติก ๕ หุน ๑,๗๑๒.- ๑,๗๑๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๒๐๔๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐๐ เมตร ราคาท่ีเสนอ ๑,๗๑๒.-บาท ๑,๗๑๒.-บาท ของผู้ใช้ 3/12/2561

29 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๖,๖๔๓.- ๒๖,๖๔๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๙๙๖/๒๕๖๒

จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๖,๖๔๓.-บาท ๒๖,๖๔๓.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒,๘๕๐.- ๑๒,๘๕๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๒๐๒๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ  ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๘๕๐.-บาท ๑๒,๘๕๐.-บาท ของผู้ใช้ 3/12/2561

31 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗,๒๐๑.- ๗,๒๐๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพพลาย ตามความต้องการ ๐๒๐๒๒/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๗,๒๐๑.-บาท ๗,๒๐๑.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

32 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๙๘๖.- ๒๐,๙๘๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๑๗๘๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑๑ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๙๘๖.๙๘บาท ๒๐,๙๘๖.๙๘บาท ของผู้ใช้ ๐๑๗๘๓/๒๕๖๑

33 วัสดุก่อสร้าง ประปา 93,525.00 93,525.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02043/2562



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม  2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,525.-บาท  93,525.-บาท 3/12/2561
34 วัสดุก่อสร้าง ประปา 97,000.68 97,000.68 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02068/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  97,000.68.-บาท  97,000.68.-บาท 7/12/2561
35 วัสดุก่อสร้าง ประปา 54,242.00 542,542.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02135/2562

จ านวน 21 รายการ ราคาท่ีเสนอ  54,242.-บาท  54,242.-บาท ของผู้ใช้ 25/12/2561
36 วัสดุก่อสร้าง ประปา 43,339.00 43,339.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02139/2562

จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,339.-บาท 43,339.-บาท ของผู้ใช้ 25/12/2561
37 วัสดุก่อสร้าง ประปา 48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ 02136/2562

จ านวน 24 รายการ ราคาท่ีเสนอ  48,364.-บาท 48,364.-บาท ของผู้ใช้ 25/12/2561
38 วัสดุก่อสร้าง ประปา 40,082.00 40,082.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 02137/2562

จ านวน 20 รายการ ราคาท่ีเสนอ 40,082.-บาท 40,082.-บาท ของผู้ใช้ 25/12/2561

39 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 481,500 481,500 เจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 02112/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 481,500.-บาท 481,500.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2561

40 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 485,000 485,000 เจาะจง
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์

 จ ากัด ตามความต้องการ 02077/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 485,000.-บาท 485,000.-บาท ของผู้ใช้ 11/12/2561

41 จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์การแพทย์ 3,100,000 3,100,000 เจาะจง
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 26/2561
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,100,000.-บาท 3,100,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/12/2561

42 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 23,005 23,005 เจาะจง ร้านแบล็ค ฟอเรส เซอร์วิส ร้านแบล็ค ฟอเรส เซอร์วิส ตามความต้องการ 02111/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 23,005.-บาท 23,005.-บาท ของผู้ใช้ 18/12/2561

43 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 42,800 42,800 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 02096/2562
จ านวน 32 รายการ ราคาท่ีเสนอ 42,800.-บาท 42,800.-บาท ของผู้ใช้ 11/12/2561



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

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน ธันวำคม  2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

44 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,383.43 2,383.43 เจาะจง
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 02088/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,383.43 บาท 2,383.43 บาท ของผู้ใช้ 11/12/2561

45 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 113,152.50 113,152.50 เจาะจง
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท เทคนิคอล ซัพพอร์ท แอนด์

 เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 02084/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 113,152.50 บาท 113,152.50 บาท ของผู้ใช้ 11/12/2561

46  วัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์ 14,100.00    14,100.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาว อัชรีย์  บุญประคอง  นางสาว อัชรีย์  บุญประคอง ตามความต้องการ 02114/2562
จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 14,100.- บาท  14,100.- บาท ของผู้ใช้ 19/12/2561


