
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ของโรงพยาบาล 3 อาคาร งวดเดือน พฤศจิกายน 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-2562-032 25-พ.ย.-2562

2 Dorma TS90 Slide Shoe for hold Open (อุปกรณ์ประตูห์องผ์าตัด)         4,694.09          4,694.09 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จ ากัด         4,694.09 บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จ ากัด           4,694.09 คุณสมบัติตรงตามก าหนด CI19/3242 05-พ.ย.-2562

3 เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ืองรถยนต์ ทะเบียน 80-7784 นน.ของโรงพยาบาล         4,790.39          4,790.39 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เชียงแสงล าปาง (สาขาท่ี 00003)         4,790.39 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เชียงแสงล าปาง (สาขาท่ี 00003)           4,790.39 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 3CH-19110003 01-พ.ย.-2562

4 ใบมีดโกน (20/กล์อง)         1,980.00          1,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม         1,980.00 ห์าง ศรีเกษม           1,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/474 01-พ.ย.-2562

5 ผ์าขนหนูเช็ดมือ         2,880.00          2,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม         2,880.00 ห์าง ศรีเกษม           2,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/475 01-พ.ย.-2562

6 ถุงร์อน 8x12"            900.00            900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            900.00 ห์าง ศรีเกษม              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/475 01-พ.ย.-2562

7 ท่ีใส์ขวดเจลล์างมือ สแตนเลส แบบแขวนเตียงผ์ูป์วย        15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย นิพนธ์ เนตรทิพย์       15,000.00 นาย นิพนธ์ เนตรทิพย์         15,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/16 04-พ.ย.-2562

8 ท่ีใส์ขวดเจลล์างมือ สแตนเลส แบบติดผนัง         8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย นิพนธ์ เนตรทิพย์         8,000.00 นาย นิพนธ์ เนตรทิพย์           8,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/16 04-พ.ย.-2562

9 ถุงมือยาง         3,150.00          3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ         3,150.00 ร์าน ปทุมวรรณ           3,150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 05/06 04-พ.ย.-2562

10 ถุงมือยาง         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ         1,500.00 ร์าน ปทุมวรรณ           1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 05/06 04-พ.ย.-2562

11 จ์างเหมาขุดดินซ์อมท์อประปาแนวท์อส์งน  าดิบของโรงพยาบาล            500.00            500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  วรรณภพ            500.00 นายอุทิศ  วรรณภพ              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/111 04-พ.ย.-2562

12 เปล่ียนชุดแผงควบคุมไฟฟ์าควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ห์องท าแผล 16         1,300.00          1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์         1,300.00 ร์าน ส.ศิริแอร์           1,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 75/2562 04-พ.ย.-2562

13 เปล่ียนชุดอุปกรณ์มอเตอร์พัดลมระบายความร์อนในคอยล์ร์อนของเคร่ืองปรับอากาศ หอผ์ูป์วยหนัก (ICU)         3,900.00          3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์         3,900.00 ร์าน ส.ศิริแอร์           3,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 75/2562 04-พ.ย.-2562

14 ซ์อมรอยร่ัว พร์อมท าระบบ และเติมน  ายาแอร์ ห์องพิเศษ 2 สามัญหญิง         3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์         3,000.00 ร์าน ส.ศิริแอร์           3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 75/2562 04-พ.ย.-2562

15 เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ เติมน  ายา เคร่ืองปรับอากาศขนาด 25000 บีทียู งานแพทย์แผนไทย        14,000.00        14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์       14,000.00 ร์าน ส.ศิริแอร์         14,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 75/2562 04-พ.ย.-2562

16 ตรวจเช็คและล์างเคร่ืองปรับอากาศของโรงพยาบาลป์ 2563 จ านวน 196 เคร่ือง        98,000.00        98,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์       98,000.00 ร์าน ส.ศิริแอร์         98,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 76/2562 04-พ.ย.-2562

17  สอบเทียบ Freezer ( 1 Point) Cal : 20 C        11,556.00        11,556.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด       11,556.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         11,556.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211050 04-พ.ย.-2562

18  สอบเทียบ Refrigerator (1 Point) Cal : 4 C         9,630.00          9,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         9,630.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           9,630.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211050 04-พ.ย.-2562

19  สอบเทียบ Centrifuge (1 Point) Cal : 3000 rpm 5 นาที         3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         3,745.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           3,745.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211050 04-พ.ย.-2562

20  สอบเทียบ Hematrocrit Centrifuge (3 Point) Cal : 10000, 11000, 12000 rpm         3,745.00          3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         3,745.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           3,745.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211050 04-พ.ย.-2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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21  สอบเทียบ Liquid In Glassthermometer(3 Point) Cal :36,37,38 C         1,284.00          1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         1,284.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           1,284.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211051 04-พ.ย.-2562

22  สอบเทียบ Liquid In Glassthermometer (1 Point) Cal : 4 C         1,926.00          1,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         1,926.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           1,926.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211051 04-พ.ย.-2562

23  สอบเทียบ Thermo-Hygrometer (4 Point) Cal : 20 C/30,50,70 %rH         5,457.00          5,457.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         5,457.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           5,457.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211051 04-พ.ย.-2562

24  สอบเทียบ Therno-Hygrometer (1 Point) Cal : 4 C         2,568.00          2,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         2,568.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           2,568.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211051 04-พ.ย.-2562

25 สอบเทียบ Micro Pipette 1 ch (3 Point) Cal : 10,50 100 %Volume         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 6211051 04-พ.ย.-2562

26 สอบเทียบ Therno-Hygrometer (1 Point) Cal : -18 C         2,568.00          2,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด         2,568.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด           2,568.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211051 04-พ.ย.-2562

27  สอบเทียบ Liquid In Glassthermometer (1 Point) Cal : 22 C            642.00            642.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            642.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด              642.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211051 04-พ.ย.-2562

28 สติกเกอร์ จังลาเบล ขนาด A5            700.00            700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            700.00 ห์าง ศรีเกษม              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/480 05-พ.ย.-2562

29 ฟ์ล์มห์ุมถนอมอาหาร            400.00            400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            400.00 ห์าง ศรีเกษม              400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/480 05-พ.ย.-2562

30 ฟองน  าหลุม         4,800.00          4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม         4,800.00 ห์าง ศรีเกษม           4,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/480 05-พ.ย.-2562

31 กระดาษช าระม์วนใหญ์         1,620.00          1,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม         1,620.00 ห์าง ศรีเกษม           1,620.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/480 05-พ.ย.-2562

32 ฟ์วเจอร์บอร์ดขนาด 120x240 cm            360.00            360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            360.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 44/12 05-พ.ย.-2562

33 ลิ นแฟ์มทองเหลือง            152.00            152.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            152.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              152.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 44/12 05-พ.ย.-2562

34 น  ายาลบค าผิด            126.00            126.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            126.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              126.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 44/12 05-พ.ย.-2562

35 แฟ์มเสนอเซ็น         1,350.00          1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า         1,350.00 รวมมิตรสรรพสินค์า           1,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 44/12 05-พ.ย.-2562

36 แผ์นโฟม ขนาด 60x120 หนา 1/2 นิ ว            340.00            340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            340.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              340.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 44/12 05-พ.ย.-2562

37 กระดาษท าปกสี ขนาด A4         1,700.00          1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า         1,700.00 รวมมิตรสรรพสินค์า           1,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 44/13 05-พ.ย.-2562

38 สว์านไขควงกระแทกไร์สาย         3,750.00          3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กิจก์อสร์าง ทูลส์         3,750.00 กิจก์อสร์าง ทูลส์           3,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/07 07-พ.ย.-2562

39 น  าหวานบรรจุขวด  710 cc กล่ินสละ (สีแดง)            312.00            312.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            312.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              312.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6211/00204 12-พ.ย.-2562

40 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 DS6211/00204 12-พ.ย.-2562

41 เส์นหม่ี 180 กรัม/หีบ            625.00            625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            625.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              625.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6211/00204 12-พ.ย.-2562

42 ผ์ายางกันน  า ชนิด 1 หน์า         4,200.00          4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ         4,200.00 ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ           4,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/27 12-พ.ย.-2562

43 ซ์อมเบาะนอนผ์ูป์วยตึกสามัญชาย(ห์ุมหนังใหม์ เปล่ียนฟองน  า)         1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ         1,800.00 ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ           1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/28 12-พ.ย.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

44 ห์ุมพลาสติกใส ยูนิตท าฟ์น งานทันตกรรม            650.00            650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ            650.00 ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ              650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/28 12-พ.ย.-2562

45 ชุดผ์าเบรค หน์า-หลัง            240.00            240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ            240.00 ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ              240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/29 12-พ.ย.-2562

46 ชุดสเตอร์            500.00            500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ            500.00 ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/29 12-พ.ย.-2562

47 แกนขาตั งค์ู            140.00            140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ            140.00 ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ              140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/29 12-พ.ย.-2562

48 มือเบรค              80.00              80.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ             80.00 ร์านน.เจริญเฟอร์นิเจอร์&เบาะ               80.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/29 12-พ.ย.-2562

49 ก์อกน  าอ์างล์างหน์า 4 หุน         1,680.00          1,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         1,680.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด           1,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211005 13-พ.ย.-2562

50 สายฉีดช าระ (ซักโครก)         2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         2,500.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด           2,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211005 13-พ.ย.-2562

51 ก์อกซิงค์ตั ง            560.00            560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            560.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211005 13-พ.ย.-2562

52 ก์อกซิงค์ออกผนัง            990.00            990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            990.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              990.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211005 13-พ.ย.-2562

53 ลวดขาว เบอร์ 10            350.00            350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            350.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211020 13-พ.ย.-2562

54 ลวดขาว เบอร์ 18            210.00            210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            210.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              210.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211020 13-พ.ย.-2562

55 ลวดผูกเหล็ก            225.00            225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            225.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              225.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211020 13-พ.ย.-2562

56 เชือกใยยักษ์ ขนาด 4  มิล              44.00              44.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             44.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               44.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211020 13-พ.ย.-2562

57 สามทาง เหล็ก  1/2 นิ ว(4 หุน)            300.00            300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            300.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211020 13-พ.ย.-2562

58 ประตูน  า พีวีซี 4 หุน            400.00            400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            400.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211020 13-พ.ย.-2562

59 บอลวาล์วมินิ (ผ./ม.) 4 หุน         1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         1,200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด           1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6211020 13-พ.ย.-2562

60 กรวยกระดาษรองน  าด่ืม        18,000.00        18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นซี.ซัพพลาย (ส านักงานใหญ์)       18,000.00 เอ็นซี.ซัพพลาย (ส านักงานใหญ์)         18,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด NC2562/0023 12-พ.ย.-2562

61 สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 6x3 ชม.(1000ดวง/ม์วน)        40,000.00        40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด       40,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด         40,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
62/681, 

62/706, 62/750
12-พ.ย.-2562

62 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
62/681, 

62/706, 62/750
12-พ.ย.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

63 สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 8.6x4.8 ชม.1ดวงใหญ์มี 6 ดวงเล็ก(4.3x1.6cm)(1000ดวง/ม์วน)         6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด         6,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด           6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
62/681, 

62/706, 62/750
12-พ.ย.-2562

64 ดินด า (ดินส าหรับปลูกพืชผักสวนครัว)         6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ท์าทรายทนะวัง         6,000.00 ท์าทรายทนะวัง           6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/15 13-พ.ย.-2562

65 กระติกน  าร์อนขนาด 2.8 ลิตร            800.00            800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            800.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/45 13-พ.ย.-2562

66 ผ์าหมึกเคร่ืองพิมพ์ Epson LQ 310         2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         2,400.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           2,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

67 Refill EPSON T6641 BK 70 ml Original         1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,200.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

68 หมึกเติม EPSON T6642 C 70 ml            300.00            300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

69 หมึกเติม EPSON T6643 M 70 ml            300.00            300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

70 หมึกเติม EPSON T6644 Y 70 ml            300.00            300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

71 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673100 BK (Original)         1,040.00          1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

72 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673200 C (Original)         1,040.00          1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

73 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673300 M  (Original)         1,040.00          1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

74 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673400 Y  (Original)         1,040.00          1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

75 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673500 LC  (Original)         1,040.00          1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

76 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673600 LM  (Original)         1,040.00          1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

77 CD-R" RIBEST"(50/pack)         1,280.00          1,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,280.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

78 แผ์น DVD-R "Ribest" (50/pack)         1,360.00          1,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         1,360.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           1,360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

79 ซองใส์แผ์น CD (1kg)            250.00            250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            250.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/10 13-พ.ย.-2562

80 เสื อปฏิบัติงาน (MA614) # S (ญ) รอบอก 38"x ยาว 26" สีส์ม         2,760.00          2,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด         2,760.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด           2,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27-พ.ย.-2562

81 หมึกปริ นเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 85A        30,000.00        30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง I.M TONER LASER       30,000.00 I.M TONER LASER         30,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/26 15-พ.ย.-2562

82 หมึกปริ นเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 79A (Refill)        15,000.00        15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง I.M TONER LASER       15,000.00 I.M TONER LASER         15,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/26 15-พ.ย.-2562
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83 ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อ ของโรงพยาบาล (งวดเดือน ต.ค.62)        27,000.00        27,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน       27,000.00 ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน         27,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน 52002/ว.

3175
06-พ.ย.-2562

84 คอนกรีตผสมเสร็จ ส าหรับงานเทพื นท่ัวไป (ST 210)         9,225.00          9,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศิลาภัณฑ์ก์อสร์าง         9,225.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศิลาภัณฑ์ก์อสร์าง           9,225.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 778018 19-พ.ย.-2562

85 หลอดไฟส าหรับกล์องจุลทรรศน์ ขนาด  6V 30W         3,750.00          3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด         3,750.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด           3,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV006K0419 18-พ.ย.-2562

86 แผ์นหลังคาเมทัลซีท หนา 0.35 (สีเขียวสด)         8,736.00          8,736.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท         8,736.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท           8,736.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/25 20-พ.ย.-2562

87 ครอบจ่ัว เมทัลซีท (สีเขียว)            600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท            600.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/25 20-พ.ย.-2562

88 สกรู ยิงแผ์นเมทัลชีท 10-12x20            200.00            200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท            200.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท              200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/25 20-พ.ย.-2562

89 สกรู ยิงแผ์นเมทัลชีท 12-11x50         1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท         1,200.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท           1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/25 20-พ.ย.-2562

90 ช์อนแกง            500.00            500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            500.00 ร์านก่ิงแก์ว              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 37/30 20-พ.ย.-2562

91 ตะกร์าพลาสติก ทรงกลม            450.00            450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            450.00 ร์านก่ิงแก์ว              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 37/30 20-พ.ย.-2562

92 Ink Tank ส าหรับ BROTHER MFC J2330 DW ตลับเบอร์ LC3619 (พร์อมซิป)         6,600.00          6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์         6,600.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์           6,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/14 20-พ.ย.-2562

93 จ์างเหมาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล        31,000.00        31,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว       31,000.00 นาย ประทีป  จงยาว         31,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/111 25-พ.ย.-2562

94 น  าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร         5,978.00          5,978.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด         5,978.00 บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด           5,978.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/112 25-พ.ย.-2562

95 วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให์ผ์ูป์วยในโรงพยาบาล        96,539.00        96,539.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน       96,539.00 กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน         96,539.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/115 27-พ.ย.-2562

96 เนื อหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผ์ูป์วย)        67,320.00        67,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์       67,320.00 นางล าดวน เนตรทิพย์         67,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/114 27-พ.ย.-2562

97 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 48 กก        11,200.00        11,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร       11,200.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร         11,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000042 26-พ.ย.-2562

98 น  ามันดีเซลหมุนเร็ว        53,696.40        53,696.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร       53,696.40 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร         53,696.40 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000089 26-พ.ย.-2562

99 น  ามันแก์สโซฮอล์ 91         1,818.60          1,818.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร         1,818.60 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร           1,818.60 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000089 26-พ.ย.-2562

100 น  ามันแก์สโซฮอล์ 95            973.30            973.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            973.30 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              973.30 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000089 26-พ.ย.-2562

101 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 0120-000089 26-พ.ย.-2562

102 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล         6,900.00          6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย  อินท า         6,900.00 นาย ธวัชชัย  อินท า           6,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1114 27-พ.ย.-2562

103 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล         8,100.00          8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน         8,100.00 นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน           8,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1115 27-พ.ย.-2562

104 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล        17,280.00        17,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน       17,280.00 นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน         17,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/116 27-พ.ย.-2562
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105 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล        24,120.00        24,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย       24,120.00 นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย         24,120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/117 27-พ.ย.-2562

106 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล        20,160.00        20,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์       20,160.00 นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์         20,160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/118 27-พ.ย.-2562

107 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 62/119 27-พ.ย.-2562

108 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล         7,800.00          7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว นฤมล  กิตติ         7,800.00 นางสาว นฤมล  กิตติ           7,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1110 27-พ.ย.-2562

109 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล        13,680.00        13,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง อนงค์  เนตรทิพย์       13,680.00 นาง อนงค์  เนตรทิพย์         13,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1111 27-พ.ย.-2562

110 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล        22,680.00        22,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน       22,680.00 นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน         22,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1112 27-พ.ย.-2562

111 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล        23,040.00        23,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ       23,040.00 นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ         23,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1113 27-พ.ย.-2562

112 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วยศัลยกรรม ของโรงพยาบาล         6,120.00          6,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกัญญา  วิไชย         6,120.00 นางสาว สิริกัญญา  วิไชย           6,120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1116 27-พ.ย.-2562

113 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน กล์ุมงานเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาล         7,200.00          7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี         7,200.00 นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี           7,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/113 26-พ.ย.-2562

114 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญหญิง ของโรงพยาบาล         9,750.00          9,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู         9,750.00 นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู           9,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1117 27-พ.ย.-2562

115 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล        11,050.00        11,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ       11,050.00 นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ         11,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1118 27-พ.ย.-2562

116 แบบฟอร์ม รง.502            700.00            700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            700.00 พริ นท์ทูโกล              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/26, 15/27, 

15/28
25-พ.ย.-2562

117 แบบฟอร์ม รง.503            700.00            700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            700.00 พริ นท์ทูโกล              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/26, 15/27, 

15/28
25-พ.ย.-2562

118 แบบฟอร์ม ยส.5         5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล         5,000.00 พริ นท์ทูโกล           5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/26, 15/27, 

15/28
25-พ.ย.-2562

119 ใบรับรองแพทย์ การป์วย (ขนาด 19 x 27 cm.)         1,800.00          1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล         1,800.00 พริ นท์ทูโกล           1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/26, 15/27, 

15/28
25-พ.ย.-2562

120 ใบรับรองแพทย์ สุขภาพดี (ขนาด A4)         2,400.00          2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล         2,400.00 พริ นท์ทูโกล           2,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/26, 15/27, 

15/28
25-พ.ย.-2562

121 ยางรถยนต์ (ยางในรถบรรทุก)(825-16)            800.00            800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพ็ชรมงคลการยาง            800.00 เพ็ชรมงคลการยาง              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/49 25-พ.ย.-2562

122 ยางรองขอบยางรถยนต์บรรทุก (825-16)            300.00            300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพ็ชรมงคลการยาง            300.00 เพ็ชรมงคลการยาง              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/49 25-พ.ย.-2562
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123 แผ์นอะคริลิค ขนาด 8 x 28 ซม. หนา 3 มิล            720.00            720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านวัฒนาพาณิชย์            720.00 ร์านวัฒนาพาณิชย์              720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/608 25-พ.ย.-2562

124 ว์ุนเส์น 500 กรัม/หีบ         1,120.00          1,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด         1,120.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด           1,120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6211/00481 25-พ.ย.-2562

125 ว์ุนเส์น 200 กรัม/หีบ         1,140.00          1,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด         1,140.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด           1,140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6211/00481 25-พ.ย.-2562

126 น  าส์มสายชู 5% บรรจุขวด 5 ลิตร. (4/กล์อง)            265.00            265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            265.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              265.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6211/00481 25-พ.ย.-2562

127 ขนมคัสตาร์ดเค์กบรรจุซอง 17 กรัม(รสช็อกโกแลต)         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 DS6211/00480 25-พ.ย.-2562

128 นม UHT รสช็อกโกแลต 180 มล.         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 DS6211/00480 25-พ.ย.-2562

129 นม UHT รสหวาน 180 มล.         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 DS6211/00480 25-พ.ย.-2562

130 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล         5,700.00          5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รัชนีกร  เดือดดี         5,700.00 นางสาว รัชนีกร  เดือดดี           5,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 62/1119 27-พ.ย.-2562

131 เก์าอี ส านักงานขนาดกลางปรับระดับได์         3,380.00          3,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)         3,380.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)           3,380.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6211/19 28-พ.ย.-2562

132 โทรศัพท์ แบบไร์สาย         1,390.00          1,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค         1,390.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค           1,390.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/08 28-พ.ย.-2562

133 หลอดตะเกียบ PL-S ขนาด 9w         4,500.00          4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค         4,500.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค           4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/09 28-พ.ย.-2562

134 หลอดไฟ LED T8 ขนาด 20 W แสงสีขาว        12,000.00        12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค       12,000.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค         12,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/09 28-พ.ย.-2562

135 ด์ายเย็บจักรอุตสาหกรรม            480.00            480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ            480.00 ร์าน ปทุมวรรณ              480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 05/14 28-พ.ย.-2562

136 เข็มเย็บจักรอุตสาหกรรม (10/ห์อ)            100.00            100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ            100.00 ร์าน ปทุมวรรณ              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 05/14 28-พ.ย.-2562

137 น  ามันจักรอุตสาหกรรม            200.00            200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ            200.00 ร์าน ปทุมวรรณ              200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 05/14 28-พ.ย.-2562

138 นาฬิกาแขวนผนัง            318.00            318.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            318.00 ร์านก่ิงแก์ว              318.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/40 28-พ.ย.-2562

139 กล์องพลาสติก ชนิด มีล์อ         1,554.00          1,554.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว         1,554.00 ร์านก่ิงแก์ว           1,554.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/42 28-พ.ย.-2562

140 กะละมังพลาสติก ขนาด 70 ซม.            177.00            177.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            177.00 ร์านก่ิงแก์ว              177.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 12/42 28-พ.ย.-2562

141 เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ือง รถยนต์ทะเบียน กจ 434 นน. ของโรงพยาบาล         2,121.97          2,121.97 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า         2,121.97 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า           2,121.97 คุณสมบัติตรงตามก าหนด REP19-00096 25-พ.ย.-2562

142 เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ืองรถยนต์ กจ 1245 นน.ของโรงพยาบาล         2,173.33          2,173.33 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า         2,173.33 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า           2,173.33 คุณสมบัติตรงตามก าหนด REP19-00095 25-พ.ย.-2562

143 TP-Link TG-3468 10/100/1000 Gigabit (LAN CARD) PCI-Express            650.00            650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านไอ ที ชอป            650.00 ร์านไอ ที ชอป              650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/1493 29-พ.ย.-2562

144 น  ายาตรวจ GLUCOSE         7,320.00          7,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         7,320.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด           7,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-0055 05-พ.ย.-2562

145 น  ายาตรวจ UREA/BUN         9,920.00          9,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         9,920.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด           9,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-0055 05-พ.ย.-2562
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146 น  ายาตรวจ ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)         8,525.00          8,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         8,525.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด           8,525.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-0055 05-พ.ย.-2562

147 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 PI19-11-0055 05-พ.ย.-2562

148 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 5330397355 05-พ.ย.-2562

149 น  ายาส าหรับตรวจ Anti-HCV ขนาดบรรจุ 100 เทสต์        13,910.00        13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       13,910.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         13,910.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330355870 05-พ.ย.-2562

150 น  ายาส าหรับตรวจ Anti-HBs ขนาดบรรจุ 100 เทสต์        16,906.00        16,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       16,906.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         16,906.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330324702 05-พ.ย.-2562

151 น  ายาตรวจ HBsAg ขนาดบรรจุ 100 test/กล์อง        10,914.00        10,914.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       10,914.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         10,914.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330324702 05-พ.ย.-2562

152 น  ายาส าหรับตรวจ Free T3 ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (FT3)        16,050.00        16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       16,050.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         16,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330323025 05-พ.ย.-2562

153 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 5330323025 05-พ.ย.-2562

154 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 5330323025 05-พ.ย.-2562

155 CPD AS5 quadrouble Blood Bag 450CC        74,985.60        74,985.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       74,985.60 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         74,985.60 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330338162 07-พ.ย.-2562

156 Dengue NS1Ag Rapid Test Kit         9,920.00          9,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด         9,920.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด           9,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6211-0091 07-พ.ย.-2562

157 Test tube glass 10x75 mm         5,145.00          5,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด         5,145.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด           5,145.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6211-0091 07-พ.ย.-2562

158 Test tube glass 12x75 mm         5,145.00          5,145.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด         5,145.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด           5,145.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6211-0091 07-พ.ย.-2562

159 ขวดเพาะเลี ยงเชื อในเลือดส าหรับผ์ูใหญ์         3,920.00          3,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         3,920.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด           3,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-0079 07-พ.ย.-2562

160 ขวดเพาะเลี ยงเชื อในเลือดส าหรับเด็ก         3,920.00          3,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         3,920.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด           3,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-0079 07-พ.ย.-2562

161 Leptospirosis IgG+IgM screening (Cassette) 30 test/pack         6,420.00          6,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด         6,420.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด           6,420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1164601211 13-พ.ย.-2562

162 น  ายาส าหรับตรวจ Free T3 ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (FT3)        16,050.00        16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       16,050.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         16,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330474476 13-พ.ย.-2562

163 น  ายาตรวจ Free T4 ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (FT4)        16,050.00        16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       16,050.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         16,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330474476 13-พ.ย.-2562

164 น  ายาตรวจ TSH ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (TSH)        16,050.00        16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด       16,050.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         16,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330474476 13-พ.ย.-2562

165 น  ายาตรวจ HBsAg ขนาดบรรจุ 100 test/กล์อง         5,457.00          5,457.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด         5,457.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           5,457.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330474476 13-พ.ย.-2562

166 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 5330474476 13-พ.ย.-2562

167 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 5330474476 13-พ.ย.-2562

168 เสียมเหล็ก            210.00            210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านพรรณทิพย์            210.00 ร์านพรรณทิพย์              210.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51/50 28-พ.ย.-2562
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169 จอบขุด            870.00            870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านพรรณทิพย์            870.00 ร์านพรรณทิพย์              870.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51/50 28-พ.ย.-2562

170 จอบถาก            560.00            560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านพรรณทิพย์            560.00 ร์านพรรณทิพย์              560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51/50 28-พ.ย.-2562

171 สีน  ามันบรรจุแกลลอน         2,800.00          2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         2,800.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด           2,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

172 งอฉาก พีวีซี 1 นิ ว              50.00              50.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             50.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               50.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

173 ฟุตวาล์ว ทองเหลือง ขนาด 1 นิ ว            195.00            195.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            195.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              195.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

174 ต์อตรงเกลียวนอก พีวีซี 1 นิ ว              16.00              16.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             16.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               16.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

175 ต์อตรงลด พีวีซี 1 นิ ว > 6 หุน              10.00              10.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             10.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               10.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

176 ท์อ พีวีซี 1 นิ ว ชั น 8.5 ปลายตรง              70.00              70.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             70.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               70.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

177 ประตูน  า พีวีซี 6 หุน            150.00            150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            150.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562
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178 งอฉาก พีวีซี 6 หุน              36.00              36.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             36.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               36.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

179 ต์อตรง พีวีซี 6 หุน              36.00              36.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             36.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               36.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

180 สามทาง พีวีซี 6 หุน              36.00              36.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             36.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               36.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

181 ล์อยางหน์าแป์น ขนาด 3 นิ ว            510.00            510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            510.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              510.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

182 หัวฉีดน  าทองเหลือง 3 IN 1 (รวมอุปกรณ์)         1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         1,200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด           1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

183 สุขภัณฑ์ ชักโครก         2,990.00          2,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         2,990.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด           2,990.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

184 ปูนซีเมนต์ บรรจุถุง 40 กก.            600.00            600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            600.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562
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185 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (20 x 20 x 2 ม.(4.0 มิล)         1,365.00          1,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         1,365.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด           1,365.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

186 น์อตหัวเสา 3 หุน 5 นิ ว               6.00                6.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               6.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                 6.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

187 น์อตหัวเสา 3 หุน 7 นิ ว              24.00              24.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด             24.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด               24.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

IV 6211030, IV 

6211049, IV 

6211073

29-พ.ย.-2562

188 Auto tube for ESR set         3,600.00          3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอกนอสติกส์ จ ากัด         3,600.00 บริษัท ไทย ไดแอกนอสติกส์ จ ากัด           3,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SN6211-059 15-พ.ย.-2562

189 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 PPI19-11-0059 15-พ.ย.-2562

190 Blood Gas /ISE  IQM CATRIDGE        26,600.00        26,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด       26,600.00 บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด         26,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด NI19-11-0025 15-พ.ย.-2562

191 ตรวจคัดกรองโลหิตด์วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV)        45,750.00        45,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย       45,750.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย         45,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32237/2562 18-พ.ย.-2562



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

192 ตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน        57,350.00        57,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย       57,350.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย         57,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32236/2562 18-พ.ย.-2562

193 Packed Red Cells (PRC)        12,600.00        12,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย       12,600.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย         12,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32143/2562 18-พ.ย.-2562

194 Leukocyte Poor Packed Red Cells (LPRC)        13,000.00        13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย       13,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย         13,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32143/2562 18-พ.ย.-2562

195 Leukodepleted Plateletpheresis PAS-C LT         7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย         7,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย           7,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32143/2562 18-พ.ย.-2562

196 STANDARD CELL A , B            120.00            120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            120.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32303/2562 18-พ.ย.-2562

197 STANDARD CELL O1 , O2            140.00            140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            140.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32303/2562 18-พ.ย.-2562

198 Coomb's control cells            100.00            100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            100.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.32303/2562 18-พ.ย.-2562

199 น  ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL        67,525.00        67,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด       67,525.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         67,525.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-0427 19-พ.ย.-2562

200 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 PI19-11-3006 19-พ.ย.-2562

201 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 PI19-11-3006 19-พ.ย.-2562

202 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 PI19-11-3006 19-พ.ย.-2562

203 น  ายาส าหรับตรวจ Uric Acid        16,500.00        16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด       16,500.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         16,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-3006 19-พ.ย.-2562

204 น  ายาตรวจ ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST)        26,950.00        26,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด       26,950.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         26,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-3006 19-พ.ย.-2562

205 น  ายาตรวจ CHOLESTEROL        23,023.00        23,023.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด       23,023.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         23,023.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-2014 19-พ.ย.-2562

206 น  ายาตรวจ TRIGLYCERIDE        23,100.00        23,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด       23,100.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         23,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-2014 19-พ.ย.-2562

207 น  ายาตรวจ ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)        17,050.00        17,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด       17,050.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         17,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-2014 19-พ.ย.-2562
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208 น  ายาตรวจ ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT)        26,950.00        26,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด       26,950.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด         26,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI19-11-2014 19-พ.ย.-2562

209 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 D62-02058 21-พ.ย.-2562

210 URISCAN 11 Strip (Urine strip 11 แถบ)        14,540.00        14,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด       14,540.00 บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด         14,540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 62112309 21-พ.ย.-2562

211 ส์งตรวจระดับเอนไซม์โคลียเอสเตอเรส ด์วยเทคนิค UV/VIS Spectrometry            200.00            200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์            200.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

สธ 

0618.01.5/1222

3

14-พ.ย.-2562

212 ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื อวัณโรคและเชื อไมโครแบคทีเรียอ่ืนๆด์อยเทคนิค PCR            700.00            700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์            700.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

สธ 

0618.01.5/1249

0

20-พ.ย.-2562

213 DG Gel Coomb's        46,000.00        46,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด       46,000.00 บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด         46,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด VS62112082 22-พ.ย.-2562

214 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 I1911240 22-พ.ย.-2562

215 น  ายาตรวจวัดค์า APTT-Reagent        15,600.00        15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จ ากัด       15,600.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด         15,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I1911240 22-พ.ย.-2562

216 Hema screen test ขนาดบรรจุ 100 เทสต์/กล์อง         9,200.00          9,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด         9,200.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด           9,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6211-0952 22-พ.ย.-2562

217 PAP Geynecocytology Report            840.00            840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            840.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51420/2019 20-พ.ย.-2562

218 GYNECOCYTOLOGY REPORT (โครงการ)         3,960.00          3,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด         3,960.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด           3,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51420/2019 20-พ.ย.-2562

219 HLA/HPA crossmatch SDP (23602)         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย         1,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย           1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 630693/00084 21-พ.ย.-2562

220 ส์งตรวจ Hemoglobin typing -CE         1,080.00          1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์         1,080.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์           1,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0608.01.4/3531
19-พ.ย.-2562

221 ส์งตรวจ Hemoglobin typing -CE + Alpha-thalassemia 1 PCR         1,540.00          1,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์         1,540.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์           1,540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0608.01.4/3531
19-พ.ย.-2562
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222 ตรวจ Cytology         9,770.00          9,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์         9,770.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์           9,770.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

อว 

8393(8).2/1039

9

15-พ.ย.-2562

223 ส์งตรวจ Acid phosphatase         1,010.00          1,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์         1,010.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์           1,010.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

อว 

8393(8).2/1070

5

22-พ.ย.-2562

224 ตรวจ Cytology         4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด         4,000.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด           4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 419-2562 11-พ.ย.-2562

225 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 419-2562 11-พ.ย.-2562

226 ตรวจ Surgical specimen        43,960.00        43,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด       43,960.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด         43,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 419-2562 11-พ.ย.-2562

227 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)        68,560.00        68,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด       68,560.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด         68,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI19-11-0109 28-พ.ย.-2562

228 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)        68,103.00        68,103.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด       68,103.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด         68,103.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI19-11-0108 28-พ.ย.-2562

229 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)        76,835.00        76,835.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลน์าน       76,835.00 โรงพยาบาลน์าน         76,835.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน.

0032.2/24001
11-พ.ย.-2562

230 ตรวจ Cytology        12,480.00        12,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม์       12,480.00 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม์         12,480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

อว 

8393(3).7.2./57

2

27-พ.ย.-2562

231 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์         1,500.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์           1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0644.01/1457
26-พ.ย.-2562

2,272,202.68 2,272,202.68  2,272,202.68 2,272,202.68   

ผ์ูเสนอรายงาน ผ์ูเห็นชอบ ผ์ูอนุมัติ

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

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



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุ ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป์ว



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก

ลงซ้ือหรือจ้าง


