
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 63,000.00         63,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 63,000.00            ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 63,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51294/2019 10-ต.ค.-2562

2 บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 5,250.00           5,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 5,250.00              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 5,250.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด SSS-2562-030 10-ต.ค.-2562

3 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 30,000.00         30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช์าง(1992) จ ากัด 30,000.00            บริษัท น าวิวัฒน์การช์าง(1992) จ ากัด 30,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI19-10-0113 10-ต.ค.-2562

4 วัสดุส านักงาน 1,992.00           1,992.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน 1,992.00              บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน 1,992.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

621010-0001
10-ต.ค.-2562

5 บ ารุงรักษาและซ์อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส์ง 2,913.61           2,913.61          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด 2,913.61              บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด 2,913.61          คุณสมบัติตรงตามก าหนด
TS247-1910-

00003
10-ต.ค.-2562

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร์ 15,500.00         15,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 15,500.00            ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 15,500.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/10 10-ต.ค.-2562

7 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 6,875.00           6,875.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 6,875.00              ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 6,875.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/11 10-ต.ค.-2562

8 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 240.00             240.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 240.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 240.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/11 10-ต.ค.-2562

9 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 100.00             100.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 100.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 100.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/11 10-ต.ค.-2562

10 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 1,140.00           1,140.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 1,140.00              ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 1,140.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/11 10-ต.ค.-2562

11 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 850.00             850.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 850.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 850.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

12 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 160.00             160.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 160.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 160.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

13 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 320.00             320.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 320.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 320.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

14 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 80.00               80.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 80.00                  ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 80.00              คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

15 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 120.00             120.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 120.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 120.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

16 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 140.00             140.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 140.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 140.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

17 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 280.00             280.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 280.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 280.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 31  ตุลาคม  2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

18 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 300.00             300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 300.00                ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 300.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/12 10-ต.ค.-2562

19 วัสดุการเกษตร 700.00             700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สวนเกษตรน์าน 700.00                สวนเกษตรน์าน 700.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 85/20 11-ต.ค.-2562

20 วัสดุการเกษตร 3,000.00           3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง สวนเกษตรน์าน 3,000.00              สวนเกษตรน์าน 3,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 85/20 11-ต.ค.-2562

21 วัสดุการเกษตร 800.00             800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สวนเกษตรน์าน 800.00                สวนเกษตรน์าน 800.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 85/20 11-ต.ค.-2562

22 วัสดุการเกษตร 250.00             250.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สวนเกษตรน์าน 250.00                สวนเกษตรน์าน 250.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 85/20 11-ต.ค.-2562

23 วัสดุการเกษตร 600.00             600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สวนเกษตรน์าน 600.00                สวนเกษตรน์าน 600.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 85/20 11-ต.ค.-2562

24 วัสดุการเกษตร 550.00             550.00             วิธีเฉพาะเจาะจง สวนเกษตรน์าน 550.00                สวนเกษตรน์าน 550.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 85/20 11-ต.ค.-2562

25 วัสดุส านักงาน 152.00             152.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 152.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 152.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/06 15-ต.ค.-2562

26 วัสดุส านักงาน 63.00               63.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 63.00                  รวมมิตรสรรพสินค์า 63.00              คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/06 15-ต.ค.-2562

27 วัสดุส านักงาน 32.00               32.00              วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 32.00                  รวมมิตรสรรพสินค์า 32.00              คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/06 15-ต.ค.-2562

28 วัสดุส านักงาน 360.00             360.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 360.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 360.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/06 15-ต.ค.-2562

29 วัสดุส านักงาน 576.00             576.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 576.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 576.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/06 15-ต.ค.-2562

30 วัสดุส านักงาน 592.00             592.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 592.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 592.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/06 15-ต.ค.-2562

31 วัสดุการแกษตร 1,500.00           1,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านพรรณทิพย์ 1,500.00              ร์านพรรณทิพย์ 1,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51/41 15-ต.ค.-2562

32 วัสดุการแกษตร 1,160.00           1,160.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านพรรณทิพย์ 1,160.00              ร์านพรรณทิพย์ 1,160.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51/41 15-ต.ค.-2562

33 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ราคาต่ ากว์าเกณฑ์) 1,600.00           1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์) 1,600.00              ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์) 1,600.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/42 15-ต.ค.-2562

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ราคาต่ ากว์าเกณฑ์) 1,000.00           1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์) 1,000.00              ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์) 1,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/42 15-ต.ค.-2562

35 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ราคาต่ ากว์าเกณฑ์) 1,100.00           1,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์) 1,100.00              ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์) 1,100.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/42 15-ต.ค.-2562

36 วัสดุงานบ์านงานครัว 2,189.00           2,189.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 2,189.00              ร์านก่ิงแก์ว 2,189.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/24, 12/25 15-ต.ค.-2562

37 วัสดุงานบ์านงานครัว 990.00             990.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 990.00                ร์านก่ิงแก์ว 990.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/24, 12/25 15-ต.ค.-2562

38 วัสดุงานบ์านงานครัว 250.00             250.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 250.00                ร์านก่ิงแก์ว 250.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/24, 12/25 15-ต.ค.-2562

39 วัสดุงานบ์านงานครัว 795.00             795.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 795.00                ร์านก่ิงแก์ว 795.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/24, 12/25 15-ต.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

40 วัสดุงานบ์านงานครัว 110.00             110.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 110.00                ร์านก่ิงแก์ว 110.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/24, 12/25 15-ต.ค.-2562

41 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 790.00             790.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 790.00                ร์านก่ิงแก์ว 790.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/28 16-ต.ค.-2562

42 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 474.00             474.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 474.00                ร์านก่ิงแก์ว 474.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/28 16-ต.ค.-2562

43 วัสดุงานบ์านงานครัว 125.00             125.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว 125.00                ร์านก่ิงแก์ว 125.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/29 16-ต.ค.-2562

44 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00           1,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 1,200.00              ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 1,200.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/05 16-ต.ค.-2562

45 วัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00             300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 300.00                ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 300.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/05 16-ต.ค.-2562

46 วัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00             300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 300.00                ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 300.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/05 16-ต.ค.-2562

47 วัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00             300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 300.00                ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 300.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/05 16-ต.ค.-2562

48 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 1,200.00           1,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design) 1,200.00              ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design) 1,200.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30/50 16-ต.ค.-2562

49 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00         30,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง I.M TONER LASER 30,000.00            I.M TONER LASER 30,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/16 16-ต.ค.-2562

50 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00         10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง I.M TONER LASER 10,000.00            I.M TONER LASER 10,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/17 16-ต.ค.-2562

51 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 500.00             500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  วรรณภพ 500.00                นายอุทิศ  วรรณภพ 500.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/101 16-ต.ค.-2562

52 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00           1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 1,800.00              ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์ 1,800.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/07 16-ต.ค.-2562

53 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,120.00           2,120.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 2,120.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 2,120.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00101 21-ต.ค.-2562

54 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,120.00           2,120.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 2,120.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 2,120.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00101 21-ต.ค.-2562

55 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,500.00           2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 2,500.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 2,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00101 21-ต.ค.-2562

56 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ราคาต่ ากว์าเกณฑ์) 4,800.00           4,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์) 4,800.00              บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์) 4,800.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6210/02 21-ต.ค.-2562

57 วัสดุส านักงาน 3,400.00           3,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 3,400.00              พร้ินท์ทูโกล 3,400.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/23 21-ต.ค.-2562

58 วัสดุส านักงาน 4,750.00           4,750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 4,750.00              พร้ินท์ทูโกล 4,750.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/23 21-ต.ค.-2562

59 วัสดุส านักงาน 4,900.00           4,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 4,900.00              พร้ินท์ทูโกล 4,900.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/23 21-ต.ค.-2562

60 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 10,000.00         10,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 10,000.00            ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 10,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/25 22-ต.ค.-2562

61 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 2,200.00           2,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 2,200.00              ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 2,200.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/25 22-ต.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

62 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 800.00             800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 800.00                ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 800.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/25 22-ต.ค.-2562

63 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 1,800.00           1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 1,800.00              ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 1,800.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/25 22-ต.ค.-2562

64 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 1,000.00           1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 1,000.00              ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 1,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/25 22-ต.ค.-2562

65 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 2,000.00           2,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 2,000.00              ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 2,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/25 22-ต.ค.-2562

66 บ ารุงรักษาและซ์อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส์ง 680.00             680.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 680.00                ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 680.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/25 22-ต.ค.-2562

67 วัสดุงานบ์านงานครัว 7,800.00           7,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 7,800.00              ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ 7,800.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/26 22-ต.ค.-2562

68 วัสดุงานบ์านงานครัว 6,000.00           6,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 6,000.00              บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด 6,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 42615 22-ต.ค.-2562

69 วัสดุงานบ์านงานครัว 8,880.00           8,880.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 8,880.00              บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 8,880.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/10/02434 22-ต.ค.-2562

70 วัสดุงานบ์านงานครัว 10,800.00         10,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 10,800.00            บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 10,800.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/10/02434 22-ต.ค.-2562

71 วัสดุงานบ์านงานครัว 24,300.00         24,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 24,300.00            บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 24,300.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/10/02434 22-ต.ค.-2562

72 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,100.00           1,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 1,100.00              บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด 1,100.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/10/02434 22-ต.ค.-2562

73 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,095.00           1,095.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,095.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,095.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00102 22-ต.ค.-2562

74 วัสดุเคร่ืองบริโภค 624.00             624.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 624.00                บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 624.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00102 22-ต.ค.-2562

75 วัสดุเคร่ืองบริโภค 510.00             510.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 510.00                บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 510.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00102 22-ต.ค.-2562

76 วัสดุเช้ือเพลิงและหุงต์ม 440.00             440.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 440.00                บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 440.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00102 22-ต.ค.-2562

77 วัสดุเช้ือเพลิงและหล์อล่ืน 8,400.00           8,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 8,400.00              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 8,400.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000041 25-ต.ค.-2562

78 วัสดุส านักงาน 1,440.00           1,440.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 1,440.00              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 1,440.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000041 25-ต.ค.-2562

79 วัสดุส านักงาน 650.00             650.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 650.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 650.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

80 วัสดุส านักงาน 250.00             250.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 250.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 250.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

81 วัสดุส านักงาน 180.00             180.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 180.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 180.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

82 วัสดุส านักงาน 1,890.00           1,890.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,890.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,890.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

83 วัสดุส านักงาน 630.00             630.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 630.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 630.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ
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ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

84 วัสดุส านักงาน 360.00             360.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 360.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 360.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

85 วัสดุส านักงาน 1,620.00           1,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,620.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,620.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

86 วัสดุส านักงาน 1,750.00           1,750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,750.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,750.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

87 วัสดุส านักงาน 270.00             270.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 270.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 270.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

88 วัสดุส านักงาน 787.50             787.50             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 787.50                รวมมิตรสรรพสินค์า 787.50            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

89 วัสดุส านักงาน 562.50             562.50             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 562.50                รวมมิตรสรรพสินค์า 562.50            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

90 วัสดุส านักงาน 600.00             600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 600.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 600.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

91 วัสดุส านักงาน 1,200.00           1,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,200.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,200.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

92 วัสดุส านักงาน 880.00             880.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 880.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 880.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

93 วัสดุส านักงาน 900.00             900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 900.00                รวมมิตรสรรพสินค์า 900.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

94 วัสดุส านักงาน 1,152.00           1,152.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,152.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,152.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

95 วัสดุส านักงาน 1,620.00           1,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,620.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,620.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

96 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,675.00           1,675.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,675.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,675.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/10, 43/11 25-ต.ค.-2562

97 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,060.00           3,060.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 3,060.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 3,060.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00198 26-ต.ค.-2562

98 วัสดุเคร่ืองบริโภค 960.00             960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 960.00                บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 960.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00198 26-ต.ค.-2562

99 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,504.00           1,504.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,504.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,504.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00198 26-ต.ค.-2562

100 วัสดุเคร่ืองบริโภค 6,975.00           6,975.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 6,975.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 6,975.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00198 26-ต.ค.-2562

101 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,130.00           1,130.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,130.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,130.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00198 26-ต.ค.-2562

102 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,180.00           3,180.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 3,180.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 3,180.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00198 26-ต.ค.-2562

103 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 5,700.00           5,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 5,700.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 5,700.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00198 26-ต.ค.-2562

104 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 6,900.00           6,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย  อินท า 6,900.00              นาย ธวัชชัย  อินท า 6,900.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/105 28-ต.ค.-2562

105 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 21,600.00         21,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน 21,600.00            นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน 21,600.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/106 28-ต.ค.-2562
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106 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 23,400.00         23,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน 23,400.00            นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน 23,400.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/107 28-ต.ค.-2562

107 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 20,880.00         20,880.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย 20,880.00            นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย 20,880.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/108 28-ต.ค.-2562

108 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 6,480.00           6,480.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์ 6,480.00              นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์ 6,480.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/109 28-ต.ค.-2562

109 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 7,500.00           7,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร 7,500.00              นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร 7,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1010 28-ต.ค.-2562

110 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 11,050.00         11,050.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นฤมล  กิตติ 11,050.00            นางสาว นฤมล  กิตติ 11,050.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1011 28-ต.ค.-2562

111 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 21,760.00         21,760.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นาง อนงค์  เนตรทิพย์ 21,760.00            นาง อนงค์  เนตรทิพย์ 21,760.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1012 28-ต.ค.-2562

112 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 18,560.00         18,560.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน 18,560.00            นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน 18,560.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1013 28-ต.ค.-2562

113 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 5,400.00           5,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ 5,400.00              นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ 5,400.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1014 28-ต.ค.-2562

114 วัสดุเคร่ืองบริโภค 66,330.00         66,330.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุนารี  จิตอารีย์ 66,330.00            นางสาว สุนารี  จิตอารีย์ 66,330.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1015 28-ต.ค.-2562

115 วัสดุเคร่ืองบริโภค 90,318.00         90,318.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์ 90,318.00            นางล าดวน เนตรทิพย์ 90,318.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/103 28-ต.ค.-2562

116 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 9,000.00           9,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน 9,000.00              กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน 9,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/104 28-ต.ค.-2562

117 วัสดุส านักงาน 6,202.00           6,202.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี 6,202.00              นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี 6,202.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1016 28-ต.ค.-2562

118 วัสดุเช้ือเพลิงและหล์อล่ืน 42,483.80         42,483.80         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด 42,483.80            บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด 42,483.80        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/102 28-ต.ค.-2562

119 วัสดุเช้ือเพลิงและหล์อล่ืน 1,132.40           1,132.40          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 1,132.40              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 1,132.40          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000077 29-ต.ค.-2562

120 วัสดุเช้ือเพลิงและหล์อล่ืน 822.40             822.40             วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 822.40                ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 822.40            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000077 29-ต.ค.-2562

121 วัสดุเช้ือเพลิงและหล์อล่ืน 150.00             150.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 150.00                ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 150.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000077 29-ต.ค.-2562

122 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 8,500.00           8,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 8,500.00              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร 8,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000077 29-ต.ค.-2562

123 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 5,000.00           5,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธ  อ์ุมมี 5,000.00              นาย ยุทธ  อ์ุมมี 5,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1017 29-ต.ค.-2562

124 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 1,200.00           1,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว 1,200.00              นาย ประทีป  จงยาว 1,200.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1018 29-ต.ค.-2562

125 วัสดุงานบ์านงานครัว 7,620.00           7,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว 7,620.00              นาย ประทีป  จงยาว 7,620.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1018 29-ต.ค.-2562

126 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 2,500.00           2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว 2,500.00              นาย ประทีป  จงยาว 2,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1018 29-ต.ค.-2562

127 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 2,500.00           2,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านวัฒนาพาณิชย์ 2,500.00              ร์านวัฒนาพาณิชย์ 2,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1/579 29-ต.ค.-2562
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128 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 3,750.00           3,750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 3,750.00              พร้ินท์ทูโกล 3,750.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/24 30-ต.ค.-2562

129 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 1,000.00           1,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 1,000.00              พร้ินท์ทูโกล 1,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/24 30-ต.ค.-2562

130 วัสดุส านักงาน 2,040.00           2,040.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 2,040.00              พร้ินท์ทูโกล 2,040.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/24 30-ต.ค.-2562

131 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 1,440.00           1,440.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 1,440.00              พร้ินท์ทูโกล 1,440.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/24 30-ต.ค.-2562

132 วัสดุส านักงาน 500.00             500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 500.00                พร้ินท์ทูโกล 500.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/24 30-ต.ค.-2562

133 วัสดุไฟฟ์าและวิทยุ 1,875.00           1,875.00          วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 1,875.00              พร้ินท์ทูโกล 1,875.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/24 30-ต.ค.-2562

134 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ราคาต่ ากว์าเกณฑ์) 1,700.00           1,700.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,700.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,700.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 42/29 30-ต.ค.-2562

135 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ราคาต่ ากว์าเกณฑ์) 1,690.00           1,690.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 1,690.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 1,690.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/28 30-ต.ค.-2562

136 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 3,500.00           3,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 3,500.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 3,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 43/29 30-ต.ค.-2562

137 วัสดุส านักงาน 29,960.00         29,960.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 29,960.00            ร์านเทพสยามอีเล็คทริค 29,960.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/43 30-ต.ค.-2562

138 วัสดุส านักงาน 50,000.00         50,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์) 50,000.00            บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์) 50,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6210/17 30-ต.ค.-2562

139 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 9,100.00           9,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์) 9,100.00              บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์) 9,100.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6210/17 30-ต.ค.-2562

140 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 4,200.00           4,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 4,200.00              ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 4,200.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด สธ 0629/1472 30-ต.ค.-2562

141 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 500.00             500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 500.00                ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 500.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด สธ 0629/1472 30-ต.ค.-2562

142 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 2,000.00           2,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แร็กซ์ อินเตอร์ไดนอสติก จ ากัด 2,000.00              บริษัท แร็กซ์ อินเตอร์ไดนอสติก จ ากัด 2,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด RI19-10-0018 30-ต.ค.-2562

143 วัสดุก์อสร์าง 130.00             130.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 130.00                บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 130.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-10-0282 30-ต.ค.-2562

144 วัสดุก์อสร์าง 500.00             500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 500.00                พร้ินท์ทูโกล 500.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/25 31-ต.ค.-2562

145 วัสดุก์อสร์าง 350.00             350.00             วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 350.00                พร้ินท์ทูโกล 350.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/25 31-ต.ค.-2562

146 วัสดุก์อสร์าง 250.00             250.00             วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 250.00                พร้ินท์ทูโกล 250.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/25 31-ต.ค.-2562

147 วัสดุก์อสร์าง 250.00             250.00             วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 250.00                พร้ินท์ทูโกล 250.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/25 31-ต.ค.-2562

148 วัสดุก์อสร์าง 600.00             600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล 600.00                พร้ินท์ทูโกล 600.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/25 31-ต.ค.-2562

149 วัสดุก์อสร์าง 300.00             300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 300.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 300.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562
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150 วัสดุก์อสร์าง 380.00             380.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 380.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 380.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562

151 วัสดุงานบ์านงานครัว 800.00             800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 800.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 800.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562

152 วัสดุงานบ์านงานครัว 500.00             500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 500.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 500.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562

153 วัสดุส านักงาน 360.00             360.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 360.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 360.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562

154 วัสดุส านักงาน 400.00             400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 400.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 400.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562

155 วัสดุส านักงาน 310.00             310.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 310.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 310.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562

156 วัสดุส านักงาน 310.00             310.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 310.00                บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด 310.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนดIV 6210011, IV 621004331-ต.ค.-2562

157 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 9,300.00           9,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างศรีเกษม 9,300.00              ห์างศรีเกษม 9,300.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/470 31-ต.ค.-2562

158 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 15,000.00         15,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างศรีเกษม 15,000.00            ห์างศรีเกษม 15,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/470 31-ต.ค.-2562

159 จ์างเหมาบริการท่ัวไป 2,412.90           2,412.90          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 2,412.90              รวมมิตรสรรพสินค์า 2,412.90          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 42/33 31-ต.ค.-2562

160 วัสดุงานบ์านงานครัว 2,425.00           2,425.00          วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า 2,425.00              รวมมิตรสรรพสินค์า 2,425.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 42/33 31-ต.ค.-2562

161 วัสดุงานบ์านงานครัว 2,300.00           2,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์ 2,300.00              ข์าวตัง บ์ุคส์ 2,300.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/03 31-ต.ค.-2562

162 วัสดุงานบ์านงานครัว 2,550.00           2,550.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์ 2,550.00              ข์าวตัง บ์ุคส์ 2,550.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/03 31-ต.ค.-2562

163 วัสดุงานบ์านงานครัว 600.00             600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ธันยาพร  กันยะ 600.00                นางสาว ธันยาพร  กันยะ 600.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1019 31-ต.ค.-2562

164 วัสดุงานบ์านงานครัว 1,900.00           1,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กันยพัชร์  หร่ังกร์ุน 1,900.00              นางสาว กันยพัชร์  หร่ังกร์ุน 1,900.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1020 31-ต.ค.-2562

165 วัสดุงานบ์านงานครัว 1,350.00           1,350.00          วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็ม เซอร์วิส 1,350.00              อาร์ เอ็ม เซอร์วิส 1,350.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/41 31-ต.ค.-2562

166 วัสดุงานบ์านงานครัว 720.00             720.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 720.00                บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 720.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

167 วัสดุงานบ์านงานครัว 1,800.00           1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,800.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,800.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

168 วัสดุงานบ์านงานครัว 1,440.00           1,440.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,440.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,440.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

169 วัสดุงานบ์านงานครัว 12,900.00         12,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 12,900.00            บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 12,900.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

170 วัสดุงานบ์านงานครัว 12,900.00         12,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 12,900.00            บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 12,900.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

171 วัสดุงานบ์านงานครัว 18,900.00         18,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 18,900.00            บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 18,900.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562
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172 วัสดุงานบ์านงานครัว 18,900.00         18,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 18,900.00            บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 18,900.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

173 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99,510.00         99,510.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 99,510.00            บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 99,510.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

174 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 1,600.00           1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,600.00              บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด 1,600.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6210/00197 31-ต.ค.-2562

175 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 2,600.00           2,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 2,600.00              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 2,600.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30012-271062 31-ต.ค.-2562

176 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 3,000.00           3,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 3,000.00              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 3,000.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30012-271062 31-ต.ค.-2562

177 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 45,020.00         45,020.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 45,020.00            ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 45,020.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30012-271062 31-ต.ค.-2562

178 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,160.00           1,160.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 1,160.00              ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ 1,160.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30012-271062 31-ต.ค.-2562

179 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,050.00           4,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,050.00              บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 4,050.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330140119 31-ต.ค.-2562

180 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,800.00           3,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์ 3,800.00              ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์ 3,800.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนดสธ 0608.01.4/2711 31-ต.ค.-2562

181 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,400.00           2,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 2,400.00              คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 2,400.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 398-2562 31-ต.ค.-2562

182 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,050.00           4,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 4,050.00              คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 4,050.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 398-2562 31-ต.ค.-2562

183 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,500.00           1,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 1,500.00              คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 1,500.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 398-2562 31-ต.ค.-2562

184 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,050.00           4,050.00          วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 4,050.00              คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด 4,050.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด 398-2562 31-ต.ค.-2562

185 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,010.00           5,010.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด 5,010.00              บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด 5,010.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6210-0884 31-ต.ค.-2562

186 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,170.00           4,170.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด 4,170.00              บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด 4,170.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6210-0884 31-ต.ค.-2562

187 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41,600.00         41,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 41,600.00            บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 41,600.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV011J1619 31-ต.ค.-2562

188 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,440.00         19,440.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 19,440.00            บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 19,440.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV011J1619 31-ต.ค.-2562

189 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,800.00           8,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 8,800.00              บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 8,800.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV011J1619 31-ต.ค.-2562

190 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39,168.00         39,168.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 39,168.00            บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 39,168.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV011J1619 31-ต.ค.-2562

191 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,120.00           5,120.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 5,120.00              บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 5,120.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV011J1619 31-ต.ค.-2562

192 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 17,220.00         17,220.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 17,220.00            บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 17,220.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV011J1619 31-ต.ค.-2562

193 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 11,000.00         11,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 11,000.00            บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 11,000.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV011J1619 31-ต.ค.-2562
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194  จ์างตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 45,880.00         45,880.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคทู เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ์ 45,880.00            บริษัท เคทู เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ์ 45,880.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV1910027 31-ต.ค.-2562

195  จ์างตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 36,750.00         36,750.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 36,750.00            บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 36,750.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-10-0518 31-ต.ค.-2562

196 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,400.00           2,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 2,400.00              บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด 2,400.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-10-0518 31-ต.ค.-2562

197 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,400.00           2,400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 2,400.00              บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 2,400.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV013J1619 31-ต.ค.-2562

198 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 120.00             120.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 120.00                บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด 120.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV012J1619 31-ต.ค.-2562

199 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 140.00             140.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 140.00                ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 140.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29276/2562 31-ต.ค.-2562

200 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100.00             100.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 100.00                ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 100.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29276/2562 31-ต.ค.-2562

201 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 1,620.00           1,620.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 1,620.00              ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 1,620.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29372/2562 31-ต.ค.-2562

202 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 3,960.00           3,960.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 3,960.00              ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 3,960.00          คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29372/2562 31-ต.ค.-2562

203 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 20,950.00         20,950.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 20,950.00            ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 20,950.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29378/2562 31-ต.ค.-2562

204 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 98,106.00         98,106.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 98,106.00            ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 98,106.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29378/2562 31-ต.ค.-2562

205 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 17,230.00         17,230.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 17,230.00            ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 17,230.00        คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29378/2562 31-ต.ค.-2562

206 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab) 700.00             700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 700.00                ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย 700.00            คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.29378/2562 31-ต.ค.-2562

1,514,569.11    1,514,569.11    1,514,569.11       1,514,569.11    

ผ์ูเสนอรายงาน ผ์ูเห็นชอบ ผ์ูอนุมัติ

ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป์ว

(นางโชติกา  ติฉัน) 

นักวิชาการพัสดุ

(นางาสวสุรีย์พรรณ    วังแสง)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

(นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ)

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน
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