
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ของโรงพยาบาล 3 อาคาร งวดเดือน พฤษภาคม 2563           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-2563/028 25-พ.ค.-2563

2 อะไหล์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล         18,500.00           18,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์          18,500.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์          18,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/237 26-พ.ค.-2563

3 บริการป์องกันและก าจัดปลวกบ์านพักเจ์าหน์าท่ี ป์ 2563 งวดท่ี 2 (1 เม.ย.63-30 ก.ย.63)         16,050.00           16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด พี.ที.แคร์ แอนด์ เซอร์วิส          16,050.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด พี.ที.แคร์ แอนด์ เซอร์วิส          16,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/052 06-พ.ค.-2563

4 สลิงลิฟท์ส์งของ (อะไหล์ลิฟท์)           6,676.80            6,676.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส            6,676.80 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส            6,676.80 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SSS-2563/029 25-พ.ค.-2563

5 ค์าบริการตรวจเช็คและเปล่ียน           3,745.00            3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส            3,745.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สเต็ป เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส            3,745.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SSS-2563/029 25-พ.ค.-2563

6 LITHIUM BATTERY ,SB-220V (NHK-X233)         34,000.00           34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)          34,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)          34,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด M6305-0106 13-พ.ค.-2563

7 Disposable Pads.P-711.1Pair/Set           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)            4,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด M6305-0106 13-พ.ค.-2563

8 Timer Centrifuge for H-1 IN (อะไหล์เคร่ืองป์์นเหว่ียงตกตะกอน)         10,486.00           10,486.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด ส านักงานใหญ์          10,486.00 บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด ส านักงานใหญ์          10,486.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6305-0016 13-พ.ค.-2563

10 9000P001 BASIC PACK         53,500.00           53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          53,500.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          53,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331704449 15-พ.ค.-2563

11 7966CEASAREAN SECTION PACK (เคสceasar)         25,680.00           25,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          25,680.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          25,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331704449 15-พ.ค.-2563

12 9053 EXTREMITY DRAPE         12,198.00           12,198.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          12,198.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          12,198.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331704449 15-พ.ค.-2563

13 VIRULEX HIGH-TECH RE-USEABLE SURGICAL GOWN.(เฉพาะชุดอย์างเดียว) Size M         34,000.00           34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          34,000.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          34,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54537 22-พ.ค.-2563

14 VIRULEX HIGH-TECH RE-USEABLE SURGICAL GOWN.(เฉพาะชุดอย์างเดียว) Size L         20,400.00           20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          20,400.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          20,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54537 22-พ.ค.-2563

15 VIRULEX HIGH-TECH RE-USEABLE SURGICAL GOWN.(เฉพาะชุดอย์างเดียว) Size XL         68,000.00           68,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          68,000.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          68,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54537 22-พ.ค.-2563

16 POSE PE SURGICAL GOWN (ชุดผ์าตัดโพลีเอสเตอร์ สีเขียว) Size M         64,000.00           64,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          64,000.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          64,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54537 22-พ.ค.-2563

17 POSE PE SURGICAL GOWN (ชุดผ์าตัดโพลีเอสเตอร์ สีเขียว) Size L         64,000.00           64,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          64,000.00 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จากัด          64,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54537 22-พ.ค.-2563

18 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 IN20-04-0070 05-พ.ค.-2563

19 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 I2004359 05-พ.ค.-2563

20 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 I2004359 05-พ.ค.-2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

21 Dichlorophenol Indophenol Precipitation test (DCIP)           3,800.00            3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            3,800.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            3,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV001E0520 12-พ.ค.-2563

22 Osmotic Fragility Test  (OF Test)           2,400.00            2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            2,400.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            2,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV001E0520 12-พ.ค.-2563

23 RPR carbon for screening Syphilis           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,500.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV001E0520 12-พ.ค.-2563

24 น  ายาตรวจ TOTAL BILIRUBIN           5,841.00            5,841.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            5,841.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            5,841.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-04-0533 05-พ.ค.-2563

25 น  ายาส าหรับตรวจ ALBUMIN           4,433.00            4,433.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            4,433.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            4,433.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-04-0533 05-พ.ค.-2563

26 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 PI20-04-0533 05-พ.ค.-2563

27 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 IV6304-1109 05-พ.ค.-2563

28 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
5331664738, 

5331666420
08-พ.ค.-2563

29 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
5331664738, 

5331666420
08-พ.ค.-2563

30 น  ายาตรวจ 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
5331664738, 

5331666420
08-พ.ค.-2563

31 น  ายาตรวจ 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
5331664738, 

5331666420
08-พ.ค.-2563

32 น  ายาตรวจ Syphilis Ab ขนาดบรรจุ 100 test/กล์อง           4,280.00            4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            4,280.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            4,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
5331664738, 

5331666420
08-พ.ค.-2563

33 TRIPLE  BLOOD BAG CPDA1 450 CC         33,280.00           33,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคทู เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ์          33,280.00 บริษัท เคทู เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ส านักงานใหญ์          33,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6305000004 12-พ.ค.-2563

34 RF latex Agglutination Test           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 IV6305-0632 20-พ.ค.-2563

35 Stool container with spoon ขนาดบรรจุ 1,000 ชิ น           2,950.00            2,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,950.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6305-0632 20-พ.ค.-2563

36 หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 0.5  ml           1,325.00            1,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,325.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,325.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6305-0632 20-พ.ค.-2563

37 หลอดบรรจุเลือดชนิด Clot Activator ปริมาตร 4.0 มล.           5,400.00            5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,400.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV017E1820 20-พ.ค.-2563
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38 หลอดบรรจุเลือดชนิด Na Citrate ปริมาตร 2.5  ml           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,500.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV017E1820 20-พ.ค.-2563

39 หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 2.5  ml           5,400.00            5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,400.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV017E1820 20-พ.ค.-2563

40 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 IV017E1820 20-พ.ค.-2563

41 หลอดบรรจุเลือดชนิด NaF ปริมาตร 2.5  ml           5,560.00            5,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,560.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            5,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV017E1820 20-พ.ค.-2563

42 ขวดเพาะเลี ยงเชื อในเลือดส าหรับผ์ูใหญ์         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 PI20-05-0326 20-พ.ค.-2563

43 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 PI20-05-0326 20-พ.ค.-2563

44 ปากกาไฟฉาย(LED)ส าหรับใช์ทางการแพทย์           2,550.00            2,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็น เค เมดิคอล อินสทรูเมนท์เซ็นเตอร์            2,550.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็น เค เมดิคอล อินสทรูเมนท์เซ็นเตอร์            2,550.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV2020050002 24-พ.ค.-2563

45 ชุดปฏิบัติงานโรงพยาบาล (ผ์าฝ์ายสีเขียว เสื อ+กางเกง) ชาย Size XL         34,775.00           34,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิว ไฮ-เทค จ ากัด          34,775.00 บริษัท ทิว ไฮ-เทค จ ากัด          34,775.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 2563-035 20-พ.ค.-2563

46 จ์างเหมาเทพื นคอนกรีตท าท่ีตากผ์าอาคารซักฟอกใหม์         30,000.00           30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว          30,000.00 นาย ประทีป  จงยาว          30,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/051 07-พ.ค.-2563

47 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4           5,700.00            5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            5,700.00 พริ นท์ทูโกล            5,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/13 07-พ.ค.-2563

48 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A5           2,940.00            2,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            2,940.00 พริ นท์ทูโกล            2,940.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/13 07-พ.ค.-2563

49 กระดาษถ์ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด A4           4,250.00            4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            4,250.00 พริ นท์ทูโกล            4,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/13 07-พ.ค.-2563

50 หมึกปริ นเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 79A (Refill)           8,500.00            8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซี.พี.คอม (C.P.COM)            8,500.00 ซี.พี.คอม (C.P.COM)            8,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/14 07-พ.ค.-2563

51 หมึกปริ นเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 85A         25,500.00           25,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซี.พี.คอม (C.P.COM)          25,500.00 ซี.พี.คอม (C.P.COM)          25,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/13 07-พ.ค.-2563

52 พัดลมดูดอากาศ ชนิดติดเพดานขนาด 8 นิ ว             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              900.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/18 13-พ.ค.-2563

53 สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 6x3 ชม.(1000ดวง/ม์วน)         20,000.00           20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          20,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          20,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/205, 63/050 13-พ.ค.-2563

54 สต๊ิกเกอร์แบบต์อเน่ือง ขนาด 8x4.8 cm (2500/pack)           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            4,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/205, 63/050 13-พ.ค.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

55 ค์าตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น  าทิ ง           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ห์องปฏิบัติการกรมอนามัย            1,800.00 ศูนย์ห์องปฏิบัติการกรมอนามัย            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน.

0032.301.05/14
05-พ.ค.-2563

56 ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อ ของโรงพยาบาล (งวดเดือน มี.ค.63)         23,600.00           23,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          23,600.00 ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          23,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน.52002/ว

1265
13-พ.ค.-2563

57 ก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อ ของโรงพยาบาล (งวดเดือน เม.ย.63)         20,050.00           20,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          20,050.00 ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          20,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน.52002/ว

1265
13-พ.ค.-2563

58 จ์างเหมาบริการซ์อมแซมงานปรับอากาศปลอดเชื อพร์อมระบบควบคุมอากาศปลอดเชื อ ส าหรับห์องผ์าตัด จ านวน 2 ห์อง         40,000.00           40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด          40,000.00 บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด          40,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303013 11-พ.ค.-2563

59 แบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ ชนิดแห์ง GS MFX-180           2,860.00            2,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อ์ู อ.อะไหล์ยนต์            2,860.00 อ์ู อ.อะไหล์ยนต์            2,860.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/15 13-พ.ค.-2563

60 Anti-HIV1/2 (Rapid Test) ขนาดบรรจุ 25 test/box           9,500.00            9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด            9,500.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด            9,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV20-19439 21-พ.ค.-2563

61 Anti-HIV1/2 (Rapid Test) ขนาดบรรจุ 100 ชิ น         19,000.00           19,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด          19,000.00 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด          19,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV20-19441 27-พ.ค.-2563

62 น  ายาตรวจ TOTAL PROTEIN         13,200.00           13,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          13,200.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          13,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-05-0416 27-พ.ค.-2563

63 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 PI20-05-0416 27-พ.ค.-2563

64 บ ารุงรักษาและซ์อมระบบคลัทช์รถยนต์ ทะเบียน นข 3702 นน.ของโรงพยาบาล         14,140.05           14,140.05 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อีซูซุน์าน (1989)          14,140.05 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อีซูซุน์าน (1989)          14,140.05 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
SVROI2000233

8
15-พ.ค.-2563

65 เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ือง รถยนต์ทะเบียน กจ 434 นน. ของโรงพยาบาล           2,306.39            2,306.39 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า            2,306.39 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า            2,306.39 คุณสมบัติตรงตามก าหนด REP20-00052 14-พ.ค.-2563

66 ยางรถยนต์ ขนาด 215-70-15         10,000.00           10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพ็ชรมงคลการยาง          10,000.00 เพ็ชรมงคลการยาง          10,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/16 15-พ.ค.-2563

67 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 DS6305/00016 18-พ.ค.-2563

68 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 DS6305/00016 18-พ.ค.-2563

69 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 DS6305/00016 18-พ.ค.-2563

70 ขนมคัสตาร์ดเค์กบรรจุซอง 17 กรัม           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 DS6305/00016 18-พ.ค.-2563

71 ถ์วยน  าด่ืม PP ขนาด 6 ออนซ์             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              300.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6305/00016 18-พ.ค.-2563
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

72 สบ์ูเหลวส าหรับล์างมือ (POSE LIQUID SOAP/ 5Lit)         11,700.00           11,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          11,700.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          11,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54843 15-พ.ค.-2563

73 พรมเช็ดเท์า           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน วิชชาอุปกรณ์การแพทย์            1,500.00 ร์าน วิชชาอุปกรณ์การแพทย์            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 001/001 18-พ.ค.-2563

74 ผ์าไหมสีเขียว (ผ์าเมตร)           1,920.00            1,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน วิชชาอุปกรณ์การแพทย์            1,920.00 ร์าน วิชชาอุปกรณ์การแพทย์            1,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 001/004 18-พ.ค.-2563

75 เย็บผ์าห์ุมเบาะน่ัง(หมอนโซฟา)           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มงคลชัยการเบาะ            1,600.00 มงคลชัยการเบาะ            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/34 18-พ.ค.-2563

76 แผ์นหลังคาเมทัลซีท หนา 0.35 (สีครีม) ชนิดไม์รีดลอน           2,310.00            2,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท            2,310.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ทรัพย์ร์ุงเรืองเมทัลชีท            2,310.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/290 14-พ.ค.-2563

77 ท าตรายาง ส าหรับใช์ในหน์วยงานของโรงพยาบาล             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านท าป์ายสมภพ              700.00 ร์านท าป์ายสมภพ              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/33 20-พ.ค.-2563

78 บ ารุงรักษาและซ์อมเคร่ืองตัดหญ์า ของโรงพยาบาล           2,520.00            2,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)            2,520.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)            2,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด

38/63-49, 

38/63-50, 

39/63-01

20-พ.ค.-2563

79 ใบมีดเคร่ืองตัดหญ์า ขนาด  16 x 3.5 x 2.0             750.00               750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              750.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 39/63-03 20-พ.ค.-2563

80 หินเจียร  ขนาด 6 นิ ว หนา 1 นิ ว (ชนิดหยาบ)             485.00               485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              485.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              485.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 39/63-03 20-พ.ค.-2563

81 หินเจียร  ขนาด 6 นิ ว หนา 1 นิ ว (ชนิดละเอียด)             615.00               615.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              615.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              615.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 39/63-03 20-พ.ค.-2563

82 โทรศัพท์ แบบไร์สาย           1,390.00            1,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,390.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,390.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 28/23 20-พ.ค.-2563

83 ข์าวเจ์าหอมมะลิชนิดกล์อง บรรจุกระสอบ 45 กก.           1,575.00            1,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            1,575.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            1,575.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 55/17 20-พ.ค.-2563

84 ข์าวเจ์าหอมมะลิ ขัดขาว บรรจุกระสอบ 45 กก.         12,960.00           12,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          12,960.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          12,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 55/17 20-พ.ค.-2563

85 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 170-2563 07-พ.ค.-2563

86 ตรวจ Fine needle aspiration           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            1,500.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 170-2563 07-พ.ค.-2563

87 ตรวจ Surgical specimen         30,320.00           30,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          30,320.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          30,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 170-2563 07-พ.ค.-2563

88 ไม์ท์องปลิง SJK411/2"x1"x7.1/2 ฟุต             732.00               732.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน              732.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน              732.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

630522-0002
22-พ.ค.-2563

89 ไม์ท์องปลิง SJK411/2"x1"x 8 ฟุต           2,688.00            2,688.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            2,688.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            2,688.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

630522-0002
22-พ.ค.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

90 ถังขยะชนิดขาเหยียบบรรจุ 20 ลิตร (สีเงิน)         12,480.00           12,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          12,480.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          12,480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

630522-0004
22-พ.ค.-2563

91 ถังขยะชนิดเหยียบเหล่ียม ขนาด 8 ลิตร           9,350.00            9,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            9,350.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            9,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

630522-0004
22-พ.ค.-2563

92 ถังขยะพลาสติกทรงเหล่ียม บรรจุ 68 ลิตร         20,400.00           20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          20,400.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          20,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

630522-0004
22-พ.ค.-2563

93 ถังขยะพลาสติกทรงเหล่ียม บรรจุ 87 ลิตร           2,630.00            2,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            2,630.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            2,630.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA002IV-

630522-0004
22-พ.ค.-2563

94 บ ารุงรักษาและซ์อมรถยนต์ทะเบียน กง 1757 น์าน ของโรงพยาบาล         23,144.10           23,144.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด          23,144.10 บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด          23,144.10 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
TS247-2005-

00007
19-พ.ค.-2563

95 จ์างเหมาขุดดินเปล่ียนประตูน  าล์างหน์าทรายถังกรองน  าระบบประปา           2,500.00            2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว            2,500.00 นาย ประทีป  จงยาว            2,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/051 25-พ.ค.-2563

96 น์อต 5/32"x 2"             440.00               440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศรีสุนทรน์าน              440.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศรีสุนทรน์าน              440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 05/10 22-พ.ค.-2563

97 ดอกสว์านเจาะเหล็ก 3/16 นิ ว             680.00               680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศรีสุนทรน์าน              680.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศรีสุนทรน์าน              680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 05/10 22-พ.ค.-2563

98 จ์างเหมาขุดดินซ์อมท์อประปาแนวท์อส์งน  าดิบของโรงพยาบาล           1,000.00            1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  วรรณภพ            1,000.00 นายอุทิศ  วรรณภพ            1,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/052 25-พ.ค.-2563

99 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 63/053 26-พ.ค.-2563

100 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน หน์วยงานพัสดุ ของโรงพยาบาล           7,980.00            7,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รินรดา  ณ น์าน            7,980.00 นางสาว รินรดา  ณ น์าน            7,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/055 26-พ.ค.-2563

101 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         18,850.00           18,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวลักษณ์  บริครุฑ          18,850.00 นางสาว เสาวลักษณ์  บริครุฑ          18,850.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1005/63 27-พ.ค.-2563

102 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานบริการอาหารของโรงพยาบาล           5,700.00            5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บังอร  อุตรชน            5,700.00 นางสาว บังอร  อุตรชน            5,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/054 26-พ.ค.-2563

103 จ์างรายช่ัวโมง(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานบริการอาหารของโรงพยาบาล             112.50               112.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บังอร  อุตรชน              112.50 นางสาว บังอร  อุตรชน              112.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/054 26-พ.ค.-2563

104 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           7,200.00            7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย  อินท า            7,200.00 นาย ธวัชชัย  อินท า            7,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/057 29-พ.ค.-2563

105 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         20,800.00           20,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          20,800.00 นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          20,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0405/63 27-พ.ค.-2563

106 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล           6,600.00            6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            6,600.00 นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            6,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1305/63 27-พ.ค.-2563
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107 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย ศัลยกรรม ของโรงพยาบาล         19,175.00           19,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พนิดา  ทายะ          19,175.00 นางสาว พนิดา  ทายะ          19,175.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0805/63 27-พ.ค.-2563

108 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงานของหน์วยวิสัญญีของโรงพยาบาล           5,400.00            5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุดารัตน์  แก์ววิเชียร            5,400.00 นางสาว สุดารัตน์  แก์ววิเชียร            5,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1505/63 27-พ.ค.-2563

109 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก( ICU) ของโรงพยาบาล         19,500.00           19,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว จีรนันท์  จันต์ะวงค์          19,500.00 นางสาว จีรนันท์  จันต์ะวงค์          19,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0905/63 27-พ.ค.-2563

110 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญหญิง ของโรงพยาบาล         15,120.00           15,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          15,120.00 นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          15,120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0705/63 27-พ.ค.-2563

111 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         10,080.00           10,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          10,080.00 นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          10,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1705/63 28-พ.ค.-2563

112 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         18,720.00           18,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          18,720.00 นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          18,720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0605/63 27-พ.ค.-2563

113 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         21,600.00           21,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          21,600.00 นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          21,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0505/63 27-พ.ค.-2563

114 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วยศัลยกรรม ของโรงพยาบาล           7,560.00            7,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            7,560.00 นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            7,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1605/63 27-พ.ค.-2563

115 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           6,900.00            6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วัลวลี  ยอดออน            6,900.00 นางสาว วัลวลี  ยอดออน            6,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1405/63 27-พ.ค.-2563

116 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         18,000.00           18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          18,000.00 นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          18,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0305/63 27-พ.ค.-2563

117 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         19,440.00           19,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          19,440.00 นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          19,440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0105/63 27-พ.ค.-2563

118 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         18,720.00           18,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          18,720.00 นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          18,720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0205/63 27-พ.ค.-2563

119 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานกล์ุมการพยาบาล(วิสัญญี)ของโรงพยาบาล           9,360.00            9,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            9,360.00 นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            9,360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1105/63 27-พ.ค.-2563

120 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           7,200.00            7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            7,200.00 นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            7,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1205/63 27-พ.ค.-2563

121 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           6,900.00            6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            6,900.00 นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            6,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/058 29-พ.ค.-2563

122 น  าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร           5,873.00            5,873.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            5,873.00 บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            5,873.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/053 27-พ.ค.-2563

123 น  ามันดีเซลหมุนเร็ว         45,789.50           45,789.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          45,789.50 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          45,789.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000061 27-พ.ค.-2563

124 น  ามันแก์สโซฮอล์ 91             333.30               333.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              333.30 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              333.30 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000061 27-พ.ค.-2563

125 น  ามันแก์สโซฮอล์ 95             607.60               607.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              607.60 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              607.60 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000061 27-พ.ค.-2563

126 น  ามันไฮ สป์ด 2T (1L)             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              150.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000061 27-พ.ค.-2563

127 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 48 กก           8,400.00            8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000050 27-พ.ค.-2563

128 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 15 กก.             395.00               395.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              395.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              395.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000050 27-พ.ค.-2563
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129 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 4 กก.             260.00               260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              260.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              260.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000050 27-พ.ค.-2563

130 เนื อหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผ์ูป์วย )         72,510.00           72,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์          72,510.00 นางล าดวน เนตรทิพย์          72,510.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/057 28-พ.ค.-2563

131 วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให์ผ์ูป์วยในโรงพยาบาล         73,569.00           73,569.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          73,569.00 กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          73,569.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/056 28-พ.ค.-2563

132 REINFORCED SURGICAL GOWN         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 5331750597 25-พ.ค.-2563

133 เก์าอี ส านักงานขนาดกลางปรับระดับได์           5,070.00            5,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,070.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,070.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6305/19 28-พ.ค.-2563

134 เก์าอี บุนวม ขาเหล็ก           2,250.00            2,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,250.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6305/19 28-พ.ค.-2563

135 เก์าอี บาร์ทรงสูง           3,600.00            3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,600.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6305/19 28-พ.ค.-2563

136 ประเก็นยาง ชนิดหนา ขนาด 12 นิ ว               80.00                80.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)                80.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)                80.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 39/63-04 28-พ.ค.-2563

137 ประเก็น ขนาด 6 นิ ว               90.00                90.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)                90.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)                90.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 39/63-04 28-พ.ค.-2563

138 น์อตประแจ เบอร์ 26             493.00               493.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              493.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              493.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 39/63-04 28-พ.ค.-2563

139 หมึกเติม Refill Brother 1000ml ,BK             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

140 หมึกเติม Refill Brother 1000ml ,C             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

141 หมึกเติม Refill Brother 1000ml ,M             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

142 หมึกเติม Refill Brother 1000ml ,Y             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

143 ตลับหมึกเลเซอร์ Ricoh SP-C250 BK           1,880.00            1,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

144 ตลับหมึกเลเซอร์ Ricoh SP-C250 C           1,880.00            1,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

145 ตลับหมึกเลเซอร์ Ricoh SP-C250 M           1,880.00            1,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

146 ตลับหมึกเลเซอร์ Ricoh SP-C250 Y           1,880.00            1,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/11 28-พ.ค.-2563

147 สต๊ิกเกอร์แบบต์อเน่ือง ขนาด 8x4.8 cm (2500/pack)           8,000.00            8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            8,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            8,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/314 28-พ.ค.-2563

148 สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 8.6x4.8 ชม.1ดวงใหญ์มี 6 ดวงเล็ก(4.3x1.6cm)(1000ดวง/ม์วน)           9,000.00            9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            9,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด            9,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/314 28-พ.ค.-2563

149 สต๊ิกเกอร์เนื อu-po ขนาด 5x3 ชม.(1000ดวง/ม์วน)         20,000.00           20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          20,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          20,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/314 28-พ.ค.-2563

150 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 63/332 28-พ.ค.-2563
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151 สต๊ิกเกอร์เทอร์มอล ขนาด 8x6.1 ชม.พิมพ์หัว2สี(1000ดวง/ม์วน)         44,000.00           44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          44,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          44,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/332 28-พ.ค.-2563

152 ANTI-A           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

153 ANTI-B           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

154 ANTI-D           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

155 STANDARD CELL A , B             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

156 STANDARD CELL O1 , O2             140.00               140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

157 Coomb's control cells             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

158 COPPER SULFATE (80%)             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

159 COPPER SULFATE (90%)             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13666/2563 20-พ.ค.-2563

160 ตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน         48,360.00           48,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          48,360.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          48,360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13877/2563 21-พ.ค.-2563

161 ตรวจคัดกรองโลหิตด์วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV)         38,500.00           38,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          38,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          38,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13877/2563 21-พ.ค.-2563
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162 Packed Red Cells (PRC)           5,040.00            5,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            5,040.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            5,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13729/2563 20-พ.ค.-2563

163 Leukocyte Poor Packed Red Cells (LPRC)         17,500.00           17,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          17,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          17,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13729/2563 20-พ.ค.-2563

164 Leukodepleted Plateletpheresis PAS-C LT         21,000.00           21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          21,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          21,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.13729/2563 20-พ.ค.-2563

165 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         94,587.00           94,587.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          94,587.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          94,587.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-05-0109 25-พ.ค.-2563

166 PAP Geynecocytology Report (โครงการ)           1,140.00            1,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            1,140.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            1,140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 50540/2020 20-พ.ค.-2563

167 ตรวจ HLA/HPA crossmatch SDP (23602)           4,500.00            4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 630803/00014 20-พ.ค.-2563

168 ตรวจ Cytology           5,450.00            5,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            5,450.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            5,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
อว 

8393(8).2/3976
17-พ.ค.-2563

169 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         84,450.00           84,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลน์าน          84,450.00 โรงพยาบาลน์าน          84,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน.

0032.222479
25-พ.ค.-2563

2,155,395.24    2,155,395.24     2,155,395.24    2,155,395.24    

ผ์ูเสนอรายงาน ผ์ูเห็นชอบ          ผ์ูอนุมัติ

ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป์ว

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

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

นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
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