
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ของโรงพยาบาล 3 อาคาร งวดเดือน ธันวาคม 2562           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-2562-036 20-ธ.ค.-2562

2 ค์าถ์ายเอกสาร (เดือน พ.ย.62)           1,802.10            1,802.10 วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็ม เซอร์วิส            1,802.10 อาร์ เอ็ม เซอร์วิส            1,802.10 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/43 02-ธ.ค.-2562

3  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น  าเสีย           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ห์องปฏิบัติการกรมอนามัย            1,800.00 ศูนย์ห์องปฏิบัติการกรมอนามัย            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน.

0032.301.01/50
02-ธ.ค.-2562

4 ถุงมือพีวีซียาว จ๊ัมศอก (เบอร์ M) ALS-GPV           1,900.00            1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,900.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6212004 12-ธ.ค.-2562

5 เอี ยมกันเป์์อน พีวีซี (สีฟ์า) SVC PVC           1,400.00            1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,400.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6212004 12-ธ.ค.-2562

6 เอี ยมกันเป์์อน พีวีซี (สีเขียว) SVC PVC           2,800.00            2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            2,800.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            2,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6212004 12-ธ.ค.-2562

7 Chuck key (30062)           3,500.00            3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด            3,500.00 บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด            3,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10-ธ.ค.-2562

8 สต๊ิกเกอร์สูญญากาศ ร์ุนDHW002 ขนาด 60 x 200 Primo             996.00               996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน              996.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน              996.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

621206-0003
06-ธ.ค.-2562

9 ฉากกั นอาบน  าแบบบานเล่ือนเข์ามุม ขนาด 900 x 900 x 1850 cm.           5,990.00            5,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            5,990.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            5,990.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

621206-0004
06-ธ.ค.-2562

10 กระดาษถ์ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด A4           1,700.00            1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            1,700.00 พริ นท์ทูโกล            1,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/32 02-ธ.ค.-2562

11 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4           5,700.00            5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            5,700.00 พริ นท์ทูโกล            5,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/32 02-ธ.ค.-2562

12 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A5           4,900.00            4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            4,900.00 พริ นท์ทูโกล            4,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/32 02-ธ.ค.-2562

13 สต๊ิกเกอร์สะท์อนแสง ขนาด A4           1,924.00            1,924.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            1,924.00 รวมมิตรสรรพสินค์า            1,924.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 46/25 02-ธ.ค.-2562

14 แฟ์มเสนอเซ็น             270.00               270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              270.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              270.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 46/25 02-ธ.ค.-2562

15 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/15 02-ธ.ค.-2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2562

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
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ซ้ือหรือจ้าง

16 หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/15 02-ธ.ค.-2562

17 รางลิ นชัก 16 นิ ว             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              900.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SI6100823 02-ธ.ค.-2562

18 โรเนียวเอกสารขนาด A4  1 ด์าน         14,350.00           14,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล          14,350.00 พริ นท์ทูโกล          14,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/30 02-ธ.ค.-2562

19 โรเนียวเอกสารขนาด A4  2 ด์าน         10,360.00           10,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล          10,360.00 พริ นท์ทูโกล          10,360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/30 02-ธ.ค.-2562

20 โรเนียวเอกสารขนาด A4  1 ด์าน (กระดาษการ์ด)             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล              900.00 พริ นท์ทูโกล              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/30 02-ธ.ค.-2562

21 โรเนียวเอกสารขนาด A4  2 ด์าน (กระดาษการ์ด)             750.00               750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล              750.00 พริ นท์ทูโกล              750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/30 02-ธ.ค.-2562

22 ถ์ายเอกสาร ขนาด A4    2 ด์าน             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล              600.00 พริ นท์ทูโกล              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/30 02-ธ.ค.-2562

23 ถ์ายเอกสาร ขนาด F14    2 ด์าน           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            1,800.00 พริ นท์ทูโกล            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/30 02-ธ.ค.-2562

24 ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อ ของโรงพยาบาล (งวดเดือน พ.ย.62)         28,050.00           28,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          28,050.00 ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          28,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน 52002/ว.

3185
11-ธ.ค.-2562

25 บริการ BMS-HOSxP Activation ประจ าป์ 2563         43,795.00           43,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด          43,795.00 บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด          43,795.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6211061 02-ธ.ค.-2562

26 อิฐบล์อคชนิดทึบ           1,960.00            1,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  วังสาร            1,960.00 นาย ยุทธนา  วังสาร            1,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/18 03-ธ.ค.-2562

27 เสาปูนคอนกรีต คลส. 6"x 6"x 3m            1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  วังสาร            1,800.00 นาย ยุทธนา  วังสาร            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/18 03-ธ.ค.-2562

28 ทรายส าหรับงานก์อสร์าง             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  วังสาร              900.00 นาย ยุทธนา  วังสาร              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/18 03-ธ.ค.-2562

29 อิฐมอญ  ขนาด 2.8X6X14 ซม           1,000.00            1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย สมบัติ  คันทะเสน            1,000.00 นาย สมบัติ  คันทะเสน            1,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/03 03-ธ.ค.-2562

30 น  าส์มควันไม์ 100% สูตรเข์มข์น             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านพรรณทิพย์              300.00 ร์านพรรณทิพย์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54/01 09-ธ.ค.-2562

31 น  ายาเอนกประสงค์             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              700.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/04 09-ธ.ค.-2562

32 บล์อกยางส าหรับใส์ปล๊ักไฟ 2x4 กันกระแทก             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              150.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/04 09-ธ.ค.-2562

33 ปล๊ักตัวผ์ู ชนิด 3 ขา             525.00               525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              525.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              525.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/04 09-ธ.ค.-2562

34 ปล๊ักตัวผ์ู ชนิด 2 ขา             225.00               225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              225.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              225.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/04 09-ธ.ค.-2562

35 ท่ีดูดตะก่ัวแบบมือกด             110.00               110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              110.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              110.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/04 09-ธ.ค.-2562

36 ไฟ ไพล็อตแลมป์(PILOT LAMP) LED 22 มิล. 220V           1,050.00            1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,050.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/04 09-ธ.ค.-2562
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37 แผ์นใยขัด ชนิดไม์ติดฟองน  า           1,100.00            1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,100.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6212/00139 09-ธ.ค.-2562

38 สบ์ูเด็ก             490.00               490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              490.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              490.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6212/00139 09-ธ.ค.-2562

39 แผ์นใยขัด ชนิดติดฟองน  า             621.00               621.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              621.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              621.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6212/00139 09-ธ.ค.-2562

40 ป์ายไวนิล ขนาด 4.5 x 6.5 เมตร (ป์ายอาหารปลอดภัย )           4,500.00            4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            4,500.00 ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 31/34 05-ธ.ค.-2562

41 สต๊ิกเกอร์เนื อu-po ขนาด 5x3 ชม.(1000ดวง/ม์วน)         12,000.00           12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          12,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          12,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/809 06-ธ.ค.-2562

42 จ์างเหมาขุดดินซ์อมท์อประปาแนวท์อส์งน  าดิบของโรงพยาบาล             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  วรรณภพ              500.00 นายอุทิศ  วรรณภพ              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/121 09-ธ.ค.-2562

43 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (Digital Thermometer / Brand Extech TM20)           3,210.00            3,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            3,210.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            3,210.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211116 09-ธ.ค.-2562

44 เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื น (Digital Thermo-Hygrometer / Brand Nicety HTC-1)           1,391.00            1,391.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            1,391.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            1,391.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211116 09-ธ.ค.-2562

45 นาฬิกาจับเวลาพร์อมสอบเทียบ (Digital Timer Clock /Brand Canon CT-40)           1,819.00            1,819.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            1,819.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            1,819.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211116 09-ธ.ค.-2562

46 พันมอเตอร์ไฟฟ์า 3 แรง 3 สาย           2,800.00            2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อารีอีเล็คทริค            2,800.00 อารีอีเล็คทริค            2,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27/48 09-ธ.ค.-2562

47 เปล่ียนลูกป์น เบอร์ 6206             250.00               250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อารีอีเล็คทริค              250.00 อารีอีเล็คทริค              250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27/48 09-ธ.ค.-2562

48 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           7,350.00            7,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย  อินท า            7,350.00 นาย ธวัชชัย  อินท า            7,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/123 26-ธ.ค.-2562

49 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           7,800.00            7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            7,800.00 นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            7,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/124 26-ธ.ค.-2562

50 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         25,200.00           25,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          25,200.00 นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          25,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/125 26-ธ.ค.-2562

51 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         23,400.00           23,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          23,400.00 นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          23,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/126 26-ธ.ค.-2562

52 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         21,960.00           21,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          21,960.00 นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          21,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/127 26-ธ.ค.-2562

53 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานกล์ุมการพยาบาล(วิสัญญี)ของโรงพยาบาล           7,200.00            7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            7,200.00 นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            7,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/128 26-ธ.ค.-2562

54 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           6,600.00            6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            6,600.00 นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            6,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/129 26-ธ.ค.-2562

55 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         10,440.00           10,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง อนงค์  เนตรทิพย์          10,440.00 นาง อนงค์  เนตรทิพย์          10,440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1210 26-ธ.ค.-2562

56 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         23,760.00           23,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          23,760.00 นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          23,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1211 26-ธ.ค.-2562

57 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         23,760.00           23,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          23,760.00 นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          23,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1212 26-ธ.ค.-2562

58 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วยศัลยกรรม ของโรงพยาบาล           8,280.00            8,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            8,280.00 นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            8,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1213 26-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

59 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน กล์ุมงานเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาล           8,700.00            8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            8,700.00 นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            8,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1214 26-ธ.ค.-2562

60 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญหญิง ของโรงพยาบาล         13,650.00           13,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          13,650.00 นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          13,650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1215 26-ธ.ค.-2562

61 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         14,950.00           14,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          14,950.00 นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          14,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1216 26-ธ.ค.-2562

62 น  าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร           5,740.00            5,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            5,740.00 บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            5,740.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/123 26-ธ.ค.-2562

63 วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให์ผ์ูป์วยในโรงพยาบาล         92,754.00           92,754.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          92,754.00 กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          92,754.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1221 26-ธ.ค.-2562

64 เนื อหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผ์ูป์วย )         66,240.00           66,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์          66,240.00 นางล าดวน เนตรทิพย์          66,240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1222 26-ธ.ค.-2562

65 ข์าวเจ์าหอมมะลิชนิดกล์อง บรรจุกระสอบ 45 กก.           1,575.00            1,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            1,575.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            1,575.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 53/02 17-ธ.ค.-2562

66 ข์าวเจ์าหอมมะลิ ขัดขาว บรรจุกระสอบ 45 กก.         12,960.00           12,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          12,960.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          12,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 53/02 17-ธ.ค.-2562

67 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 48 กก           8,400.00            8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000043 25-ธ.ค.-2562

68 น  ามันดีเซลหมุนเร็ว         52,611.50           52,611.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          52,611.50 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          52,611.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000091 26-ธ.ค.-2562

69 น  ามันแก์สโซฮอล์ 91             663.00               663.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              663.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              663.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000091 26-ธ.ค.-2562

70 น  ามันแก์สโซฮอล์ 95           1,257.10            1,257.10 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            1,257.10 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            1,257.10 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000091 26-ธ.ค.-2562

71 น  ามันไฮ สป์ด 2T (1L)             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า              150.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000091 26-ธ.ค.-2562

72 สปริงเกอร์ ร์ุนใบพัดสแตนเลสโครงหมุน             200.00               200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              200.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 36/62-30 12-ธ.ค.-2562

73 สปริงเกอร์พลาสติก หมุนรอบตัว 3/4"             475.00               475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              475.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              475.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 36/62-30 12-ธ.ค.-2562

74 โช์คกระจกฝาท์ายหลังคาไฟเบอร์แคร่ีบอย           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ป์วอีเล็คโทรนิคส์            1,500.00 ป์วอีเล็คโทรนิคส์            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/04 12-ธ.ค.-2562

75 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด           1,344.00            1,344.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            1,344.00 รวมมิตรสรรพสินค์า            1,344.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

76 ปากกาเมจิก หรือ ปากกาเคมี             780.00               780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              780.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              780.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

77 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35             780.00               780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              780.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              780.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

78 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10             840.00               840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              840.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

79 เทปกาวย์น ขนาด 1 นิ ว             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              540.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

80 เทปกาวย์น ขนาด 1.5 นิ ว           1,620.00            1,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            1,620.00 รวมมิตรสรรพสินค์า            1,620.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

81 เทปโฟมกาวสองหน์า (ชนิดหนา)             800.00               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              800.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

82 กาวน  าชนิดหลอด (ขนาด 50 ซีซี)             336.00               336.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              336.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              336.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

83 เทปใส ขนาด 3/4 นิ ว           1,584.00            1,584.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            1,584.00 รวมมิตรสรรพสินค์า            1,584.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

84 สมุดเบอร์ 2 (เล็ก)             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              600.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

85 ถ์านไฟฉายก์อนเล็ก ขนาด AA           1,215.00            1,215.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            1,215.00 รวมมิตรสรรพสินค์า            1,215.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

86 ลวดเสียบกระดาษเล็ก(No.1)           1,400.00            1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            1,400.00 รวมมิตรสรรพสินค์า            1,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

87 ลวดเสียบกระดาษใหญ์ (No.0)             320.00               320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              320.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

88 กระดาษคาร์บอน             378.00               378.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              378.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              378.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

89 ซองจดหมาย เบอร์ 9 พิมพ์ครุฑ             750.00               750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              750.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48/24-25 13-ธ.ค.-2562

90 ปรับปรุงเรือนเพาะช าท าแปลงสมุนไพร         40,000.00           40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว          40,000.00 นาย ประทีป  จงยาว          40,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/122 13-ธ.ค.-2562

91 ดินด า (ดินส าหรับปลูกพืชสมุนไพร)           5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว            5,000.00 นาย ประทีป  จงยาว            5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/122 13-ธ.ค.-2562

92 อิฐบล์อคชนิดทึบ           4,200.00            4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  วังสาร            4,200.00 นาย ยุทธนา  วังสาร            4,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/12 13-ธ.ค.-2562

93 ทรายส าหรับงานก์อสร์าง           2,700.00            2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  วังสาร            2,700.00 นาย ยุทธนา  วังสาร            2,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/12 13-ธ.ค.-2562

94 หินส าหรับงานก์อสร์าง           2,800.00            2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  วังสาร            2,800.00 นาย ยุทธนา  วังสาร            2,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/12 13-ธ.ค.-2562

95 นม UHT รสจืด 180 มล.           6,000.00            6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            6,000.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6212/00371 19-ธ.ค.-2562

96 น  าหวานบรรจุขวด  710 cc กล่ินสละ (สีแดง)             624.00               624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              624.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              624.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6212/00371 19-ธ.ค.-2562

97 ท์อ พีวีซี 2 นิ ว-ชั น 8.5 ปลายตรง             171.00               171.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              171.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              171.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

98 งอฉาก พีวีซี 2 นิ ว             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              120.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

99 ต์อตรง พีวีซี 2 นิ ว               40.00                40.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                40.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                40.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

100 ต์อตรงเกลียวนอก พีวีซี 2 นิ ว               20.00                20.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                20.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                20.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

101 ท์อ พีวีซี 6 หุน ชั น 8.5 ปลายตรง             250.00               250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              250.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

102 งอฉาก พีวีซี 6 หุน               60.00                60.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

103 สามทาง พีวีซี 6 หุน               60.00                60.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

104 ต์อตรงเกลียวนอก พีวีซี 6 หุน               60.00                60.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

105 ล์อยางหน์าแป์น ขนาด 3 นิ ว             680.00               680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              680.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

106 ปูนซีเมนต์ บรรจุถุง 40 กก.           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            3,000.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

107 ฟองน  าแผ์น ส าหรับงานฉาบปูน ขนาด 1 นิ ว             240.00               240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              240.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

108 ถุงมือชนิดกันความร์อน             390.00               390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              390.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              390.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

109 เหล็กกล์อง 3"x3"x 3.2 มิล         14,465.00           14,465.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          14,465.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          14,465.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

110 เหล็กแบน ขนาด 4 นิ ว x 6 มิล             960.00               960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              960.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

111 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ ว           1,440.00            1,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,440.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

112 ลวดเช่ือม 2.6 มิล           1,450.00            1,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,450.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
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ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

113 ทินเนอร์ผสมสี           1,200.00            1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

114 สีกันสนิม (บรรจุถัง )           2,020.00            2,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            2,020.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            2,020.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

115 เหล็กเส์นกลม ขนาด 12 มิล SR 24             615.00               615.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              615.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              615.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

116 ก๊ิบเหล็กรัดท์อ เบอร์ 2A ขนาด 1.1/4 - 1.7/8 นิ ว             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              150.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV6212007, 

IV6212025, 

IV6212034, 

IV6212046

19-ธ.ค.-2562

117 ถุงร์อน 4x7"             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              500.00 ห์าง ศรีเกษม              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562

118 เชือกฟางม์วนใหญ์             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              600.00 ห์าง ศรีเกษม              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562

119 ถุงซองซิป 12x18"             880.00               880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              880.00 ห์าง ศรีเกษม              880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562

120 ชุดถังป์์นพร์อมไม์ม็อบถูพื น           3,300.00            3,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            3,300.00 ห์าง ศรีเกษม            3,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562

121 ตะกร์าพลาสติก ทรงส่ีเหล่ียม             275.00               275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              275.00 ห์าง ศรีเกษม              275.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562

122 กระดาษช าระ(48 ม์วน/แพ็ค)             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              120.00 ห์าง ศรีเกษม              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562
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ซ้ือหรือจ้าง

123 กล์องพลาสติกเก็บของอเนกประสงค์ มีล์อ           5,600.00            5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            5,600.00 ห์าง ศรีเกษม            5,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562

124 กล์องพลาสติก ชนิด มีล์อ           1,320.00            1,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,320.00 ห์าง ศรีเกษม            1,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 19-ธ.ค.-2562

125 รางเก็บสายไฟ 2020           4,800.00            4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            4,800.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            4,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/02 19-ธ.ค.-2562

126 รางเก็บสายไฟ 3030           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            4,000.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/02 19-ธ.ค.-2562

127 พุกพลาสติก เบอร์ 7               90.00                90.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค                90.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค                90.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/02 19-ธ.ค.-2562

128 ไดรวอลสกรูด า ยาว 6 x 1 นิ ว             360.00               360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              360.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/02 19-ธ.ค.-2562

129 แท์งกราวด์ 5/8" ยาว 2.4เมตร             870.00               870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              870.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              870.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/02 19-ธ.ค.-2562

130 เปล่ียนชุดบอร์ดชาร์ท 1110 HF (เคร่ือง KELEX MD 1110HF)         26,750.00           26,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม. ไอ. ดี. จ ากัด          26,750.00 บริษัท เอ็ม. ไอ. ดี. จ ากัด          26,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด S62-1216 19-ธ.ค.-2562

131 ค์าบริการตรวจเช็คและซ์อม           6,420.00            6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม. ไอ. ดี. จ ากัด            6,420.00 บริษัท เอ็ม. ไอ. ดี. จ ากัด            6,420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด S62-1216 19-ธ.ค.-2562

132 ต์ออายุโดเมนเนม Puahospital.go.th             856.00               856.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทราไบต์ จ ากัด              856.00 บริษัท เมทราไบต์ จ ากัด              856.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1222123 17-ธ.ค.-2562

133 Toner ORI FUJI XEREX CT201919           5,180.00            5,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            5,180.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            5,180.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/17 23-ธ.ค.-2562

134 คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์           2,500.00            2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            2,500.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            2,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/18 23-ธ.ค.-2562

135 เมาส์คอมพิวเตอร์           2,200.00            2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            2,200.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            2,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/18 23-ธ.ค.-2562

136 SSD 2.5 SATA 240.GB (3Y) GIGABYTE (GSTFS31240GNTD)         12,500.00           12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์          12,500.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์          12,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/18 23-ธ.ค.-2562

137 SATA-III (3Y) 1.TB Seagate Barracuda (64MB.ST 1000DM010)           4,500.00            4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            4,500.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/18 23-ธ.ค.-2562

138 แบตเตอร่ี FB ร์ุน M-1500L-MF (95D31L)           3,100.00            3,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน สมโภชน์อะไหล์ 3            3,100.00 ร์าน สมโภชน์อะไหล์ 3            3,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1-62/016 23-ธ.ค.-2562

139 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล           5,100.00            5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            5,100.00 นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            5,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1217 26-ธ.ค.-2562

140 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล           5,400.00            5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ขนิษฐา  นนท์สะเกตุ            5,400.00 นางสาว ขนิษฐา  นนท์สะเกตุ            5,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1218 26-ธ.ค.-2562

141 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         13,000.00           13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          13,000.00 นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          13,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1219 26-ธ.ค.-2562

142 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           4,500.00            4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วัลวลี  ยอดออน            4,500.00 นางสาว วัลวลี  ยอดออน            4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1220 26-ธ.ค.-2562

143 จ์างเหมาท าป์ายคัทเอ์าท์ หน์าอาคาร ผ์ูป์วยนอก(OPD)ของโรงพยาบาล         13,000.00           13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประทีป  เนตรทิพย์          13,000.00 นายประทีป  เนตรทิพย์          13,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1223 27-ธ.ค.-2562

144 ก์ออิฐท าเป์นแปลงปลูกพืชสมุนไพร           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว            3,000.00 นาย ประทีป  จงยาว            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1224 27-ธ.ค.-2562
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145 ถมดินปรับภูมิทัศน์บ์อบ าบัดน  าเสีย           2,000.00            2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว            2,000.00 นาย ประทีป  จงยาว            2,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1224 27-ธ.ค.-2562

146 น  ายาปรับผ์าน์ุม         13,320.00           13,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด          13,320.00 บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด          13,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/12/02621 26-ธ.ค.-2562

147 น  ายาซักผ์าขาว ขจัดคราบเลือด         16,200.00           16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด          16,200.00 บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด          16,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/12/02621 26-ธ.ค.-2562

148 ผงซักฟอกเคร่ืองมายด์ไวท์พลัส         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 62/12/02621 26-ธ.ค.-2562

149 ด์ามคัตเตอร์ขนาดใหญ์             380.00               380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              380.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              380.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BI6200025 27-ธ.ค.-2562

150 ใบมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ์             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              100.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BI6200025 27-ธ.ค.-2562

151 กาวยางเอนกประสงค์             230.00               230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              230.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              230.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BI6200025 27-ธ.ค.-2562

152 ปูนปลาสเตอร์             960.00               960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              960.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BI6200025 27-ธ.ค.-2562

153 Microalbumin Screening Strip         33,705.00           33,705.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          33,705.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          33,705.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1164703385 02-ธ.ค.-2562

154 Fecal occult blood screening (Cassette) 25pcs/kit           2,640.00            2,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,640.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,640.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6212-0081 09-ธ.ค.-2562

155 HBsAg ( Strip ) 100 pcs/box           1,400.00            1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,400.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6212-0081 09-ธ.ค.-2562

156 RPR carbon for screening Syphilis           1,150.00            1,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,150.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6212-0081 09-ธ.ค.-2562

157 Urine Centrifuge tube with screwcap           1,700.00            1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,700.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6212-0081 09-ธ.ค.-2562

158 Scrub Typhus Rapid Test Kit         13,500.00           13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด          13,500.00 บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากัด          13,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 621201330 11-ธ.ค.-2562

159 Anti-HIV1/2 (Rapid Test) ขนาดบรรจุ 25 test/box         10,500.00           10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟ์ร์มเมอร์ จ ากัด          10,500.00 บริษัท เฟ์ร์มเมอร์ จ ากัด          10,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV6212-0038 11-ธ.ค.-2562

160 น  ายาตรวจ Free T4 ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (FT4)         32,100.00           32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330648363 11-ธ.ค.-2562

161 น  ายาส าหรับตรวจ Anti-HCV ขนาดบรรจุ 100 เทสต์         27,820.00           27,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          27,820.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          27,820.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330645878 11-ธ.ค.-2562

162 น  ายาส าหรับตรวจ hs-TROP T ขนาด 100 เทสต์/กล์อง         39,998.74           39,998.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          39,998.74 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          39,998.74 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330645878 11-ธ.ค.-2562

163 CPD AS5 quadrouble Blood Bag 450CC         46,866.00           46,866.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          46,866.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          46,866.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330611809 11-ธ.ค.-2562

164 Microalbumin Screening Strip         56,175.00           56,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          56,175.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          56,175.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1164704893 13-ธ.ค.-2562

165 Anti-HIV1/2 (Rapid Test) ขนาดบรรจุ 100 ชิ น         13,800.00           13,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด          13,800.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด          13,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV19-48522 13-ธ.ค.-2562

166 ขวดเพาะเลี ยงเชื อในเลือดส าหรับผ์ูใหญ์         19,600.00           19,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          19,600.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          19,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0301 13-ธ.ค.-2562
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167 ขวดเพาะเลี ยงเชื อในเลือดส าหรับเด็ก         11,760.00           11,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          11,760.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          11,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0301 13-ธ.ค.-2562

168 น  ายาตรวจ CREATININE-Enzyme         19,440.00           19,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          19,440.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          19,440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0303 13-ธ.ค.-2562

169 น  ายาตรวจ DIRECT BILIRUBIN           6,325.00            6,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            6,325.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            6,325.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0303 13-ธ.ค.-2562

170 น  ายาตรวจ TOTAL PROTEIN           6,600.00            6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            6,600.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            6,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0303 13-ธ.ค.-2562

171 น  ายาตรวจ HDL-CHOLESTEROL         23,199.00           23,199.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          23,199.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          23,199.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0303 13-ธ.ค.-2562

172 น  ายาส าหรับตรวจ MAGNESIUM         10,725.00           10,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,725.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,725.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0303 13-ธ.ค.-2562

173 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)             630.00               630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท์าวังผา              630.00 โรงพยาบาลท์าวังผา              630.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน 

0032.301/1853
13-ธ.ค.-2562

174 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)           2,880.00            2,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            2,880.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            2,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

อว 

8393(8).2/1123
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09-ธ.ค.-2562

175 ตรวจ Cytology           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            3,000.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 469-2562 11-ธ.ค.-2562

176 ตรวจ Fine needle aspiration           3,500.00            3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            3,500.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            3,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 469-2562 11-ธ.ค.-2562

177 ตรวจ Surgical specimen         35,080.00           35,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          35,080.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          35,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 469-2562 11-ธ.ค.-2562

178 น  ายาตรวจ TSH ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (TSH)         32,100.00           32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330713817 17-ธ.ค.-2562

179 หลอดบรรจุเลือดชนิด Clot Activator ปริมาตร 4.0 มล.           4,050.00            4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV006L1119 17-ธ.ค.-2562

180 หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 2.5  ml           4,050.00            4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV006L1119 17-ธ.ค.-2562

181 หลอดบรรจุเลือดชนิด Lithium heparin ปริมาตร 4 ml           5,010.00            5,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,010.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,010.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV006L1119 17-ธ.ค.-2562

182 หลอดบรรจุเลือดชนิด NaF ปริมาตร 2.5  ml           4,170.00            4,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,170.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,170.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV006L1119 17-ธ.ค.-2562

183 น  ายาตรวจวัดค์า PT-Reagent         30,400.00           30,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จ ากัด          30,400.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด          30,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I1912231 17-ธ.ค.-2562

184 น  ายาตรวจวัดค์า APTT-Reagent         31,200.00           31,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จ ากัด          31,200.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด          31,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I1912231 17-ธ.ค.-2562
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185 น  ายาส าหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (CBC)         70,000.00           70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          70,000.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          70,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PPI19-12-0077 19-ธ.ค.-2562

186 น  ายาส าหรับตรวจ HbA1c direct reagent ขนาดบรรจุ 400 test/แพ็ค         38,000.00           38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด          38,000.00 บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด          38,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด D62-02231 19-ธ.ค.-2562

187 ส์งตรวจ Hemoglobin typing -CE + Alpha-thalassemia 1 PCR           3,080.00            3,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์            3,080.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์            3,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0608.01.4/4000
19-ธ.ค.-2562

188 ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเฮอร์ป์ส์ซิมเพ็กซ์ (HSV) ด์วยเทคนิค PCR           1,700.00            1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์            1,700.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์            1,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

สธ 

0608.01.5/1364
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17-ธ.ค.-2562

189 น  ายาส าหรับตรวจ Free T3 ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (FT3)         32,100.00           32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330772016 25-ธ.ค.-2562

190 น  ายาส าหรับตรวจ Anti-HBs ขนาดบรรจุ 100 เทสต์           8,453.00            8,453.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            8,453.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            8,453.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330775887 25-ธ.ค.-2562

191 น  ายาตรวจ HIV Ab ขนาดบรรจุ 100 test/กล์อง         15,836.00           15,836.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          15,836.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          15,836.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330775887 25-ธ.ค.-2562

192 น  ายาตรวจ Syphilis Ab ขนาดบรรจุ 100 test/กล์อง           8,560.00            8,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            8,560.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            8,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330775887 25-ธ.ค.-2562

193 น  ายาตรวจ GLUCOSE         10,980.00           10,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,980.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0696 25-ธ.ค.-2562

194 น  ายาตรวจ UREA/BUN         14,880.00           14,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          14,880.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          14,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0696 25-ธ.ค.-2562

195 น  ายาตรวจ CREATININE-Enzyme         16,200.00           16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          16,200.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          16,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0696 25-ธ.ค.-2562

196 น  ายาตรวจ DIRECT BILIRUBIN           6,325.00            6,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            6,325.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            6,325.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0696 25-ธ.ค.-2562

197 น  ายาตรวจ LACTATE         32,000.00           32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          32,000.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          32,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0696 25-ธ.ค.-2562

198 น  ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโทรลัยต์ (Electrolyte)         70,520.00           70,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          70,520.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          70,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-12-0911 25-ธ.ค.-2562

199 ANTI-A           2,400.00            2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            2,400.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            2,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35260/2562
23-ธ.ค.-2562

200 ANTI-B           2,400.00            2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            2,400.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            2,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35260/2562
23-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
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หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

201 ANTI-D           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35260/2562
23-ธ.ค.-2562

202 STANDARD CELL A , B             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35260/2562
23-ธ.ค.-2562

203 STANDARD CELL O1 , O2             140.00               140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35260/2562
23-ธ.ค.-2562

204 Coomb's control cells             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35260/2562
23-ธ.ค.-2562

205 Packed Red Cells (PRC)           5,040.00            5,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            5,040.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            5,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35244/2562
23-ธ.ค.-2562

206 Leukocyte Poor Packed Red Cells (LPRC)         10,000.00           10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          10,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          10,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35244/2562
23-ธ.ค.-2562

207 Leukodepleted Plateletpheresis PAS-C LT         14,000.00           14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          14,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          14,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35244/2562
23-ธ.ค.-2562

208 ตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน         56,420.00           56,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          56,420.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          56,420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35324/2562
23-ธ.ค.-2562

209 ตรวจคัดกรองโลหิตด์วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV)         45,000.00           45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          45,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          45,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
ศล. 

35325/2562
23-ธ.ค.-2562

210 ส ารวจออกแบบและจัดท าแผนผังประมาณการขยายเขตไฟฟ์า ขนาด 315 KVA  พร์อมอุปกรณ์           8,963.39            8,963.39 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานการไฟฟ์าส์วนภูมิภาคจังหวัดน์าน            8,963.39 ส านักงานการไฟฟ์าส์วนภูมิภาคจังหวัดน์าน            8,963.39 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
มท.5307.18/

นน.(บค.) - 716
13-ธ.ค.-2562

211 HLA/HPA crossmatch SDP (23602)           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            3,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.35631/2562 25-ธ.ค.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
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ซ้ือหรือจ้าง

212 ตรวจ Cytology         10,910.00           10,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์          10,910.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์          10,910.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

อว 

8393(8).2/1136

5

16-ธ.ค.-2562

213 PAP Geynecocytology Report           1,620.00            1,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            1,620.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            1,620.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51666/2019 31-ธ.ค.-2562

214 PAP Geynecocytology Report (โครงการ)           3,080.00            3,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            3,080.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            3,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51666/2019 31-ธ.ค.-2562

1,948,127.83    1,948,127.83     1,948,127.83    1,948,127.83    

ผ์ูเสนอรายงาน ผ์ูเห็นชอบ ผ์ูอนุมัติ

นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป์ว

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

(นางโชติกา  ติฉัน) (นางาสวสุรีย์พรรณ    วังแสง) (นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ)


