
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ของโรงพยาบาล 3 อาคาร งวดเดือน มกราคม 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-2563/005 23-ม.ค.-2563

2 CPE Gown (100 ช้ิน/ลัง)           2,850.00            2,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด            2,850.00 บริษัท โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด            2,850.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6202146 04-ม.ค.-2563

3 ยางขอบประตูเคร่ืองน่ึงฆ์าเช้ือ พร์อมติดต้ัง         12,000.00           12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          12,000.00 บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          12,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV2020001 06-ม.ค.-2563

4 จ์างเหมาเปล่ียนชุดกรองน้ า RO. หน์วยงานจ์ายกลาง         21,000.00           21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          21,000.00 บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          21,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV2020003 06-ม.ค.-2563

5 บริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึงฆ์าเช้ือ และระบบกรองน้ า RO งานจ์ายกลาง ป์ 2563         20,865.00           20,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          20,865.00 บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          20,865.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV2020003 06-ม.ค.-2563

6 บริการตรวจเช็คเคร่ืองน่ึงฆ์าเช้ือและระบบกรองน้ า RO งานจ์ายกลาง งวดท่ี 1 (1/10/62-31/1/63)           6,955.00            6,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด            6,955.00 บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด            6,955.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV2020004 06-ม.ค.-2563

7 เกลือส าหรับล์างสารกรองน้ า             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด              600.00 บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV2020002 06-ม.ค.-2563

8 สารกรองน้ าเรซ่ิน         11,350.00           11,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          11,350.00 บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          11,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV2020002 06-ม.ค.-2563

9 สารกรองน้ าแมงกานีส         10,850.00           10,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          10,850.00 บริษัท ไอ.อี เซอร์วิส จ ากัด          10,850.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV2020002 06-ม.ค.-2563

10 จ์างเหมาตัดวัชพืชบริเวณบ์านพักเจ์าหน์าท่ีและด์านหลังของโรงพยาบาล           7,500.00            7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายป์ญญา  หาญยุทธ            7,500.00 นายป์ญญา  หาญยุทธ            7,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/011 08-ม.ค.-2563

11 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ             310.00               310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/02 02-ม.ค.-2563

12 หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์             310.00               310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/02 02-ม.ค.-2563

13 โรเนียวเอกสารขนาด A4  1 ด์าน         20,300.00           20,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล          20,300.00 พร้ินท์ทูโกล          20,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/34 02-ม.ค.-2563

14 โรเนียวเอกสารขนาด A4  2 ด์าน           1,400.00            1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            1,400.00 พร้ินท์ทูโกล            1,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/34 02-ม.ค.-2563

15 โรเนียวเอกสารขนาด A4  1 ด์าน (กระดาษการ์ด)             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              500.00 พร้ินท์ทูโกล              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/34 02-ม.ค.-2563

16 โรเนียวเอกสารขนาด A4  2 ด์าน (กระดาษการ์ด)             250.00               250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              250.00 พร้ินท์ทูโกล              250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/34 02-ม.ค.-2563

17 โรเนียวเอกสารขนาด F14  2 ด์าน           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            1,800.00 พร้ินท์ทูโกล            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/34 02-ม.ค.-2563

18 โรเนียวเอกสารขนาด F14  1 ด์าน พร์อมเข์าเล์ม             425.00               425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              425.00 พร้ินท์ทูโกล              425.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/34 02-ม.ค.-2563

19 หน์ากากป์องกันแก์ส + ไส์กรอง           2,000.00            2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            2,000.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            2,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301064 23-ม.ค.-2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 31  มกราคม  2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
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ซ้ือหรือจ้าง

20 หน์ากากนิรภัย N95 (30pcs/กล์อง)             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด              450.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301064 23-ม.ค.-2563

21 เฟรชชิว ดีสโพสเลนส์ไส           6,500.00            6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            6,500.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            6,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301064 23-ม.ค.-2563

22 ถังขยะชนิดขาเหยียบบรรจุ 20 ลิตร (สีเงิน)         20,800.00           20,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          20,800.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          20,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630116-0001
16-ม.ค.-2563

23 ถังขยะชนิดเหยียบเหล่ียม ขนาด 8 ลิตร           6,545.00            6,545.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            6,545.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            6,545.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630116-0001
16-ม.ค.-2563

24 ถังขยะพลาสติกทรงเหล่ียม บรรจุ 45 ลิตร           2,440.00            2,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            2,440.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            2,440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630116-0001
16-ม.ค.-2563

25 ถังขยะพลาสติกทรงเหล่ียม บรรจุ 68 ลิตร           4,080.00            4,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            4,080.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน            4,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630116-0001
16-ม.ค.-2563

26 ถังขยะพลาสติกทรงเหล่ียม บรรจุ 87 ลิตร         15,780.00           15,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          15,780.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          15,780.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630116-0001
16-ม.ค.-2563

27 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4           6,650.00            6,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            6,650.00 พร้ินท์ทูโกล            6,650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/33 03-ม.ค.-2563

28 กระดาษถ์ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด A4           2,550.00            2,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            2,550.00 พร้ินท์ทูโกล            2,550.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/33 03-ม.ค.-2563

29 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A5           2,940.00            2,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            2,940.00 พร้ินท์ทูโกล            2,940.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/33 03-ม.ค.-2563

30 ไม์กวาดทางมะพร์าว           1,540.00            1,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            1,540.00 ร์านก่ิงแก์ว            1,540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/10 03-ม.ค.-2563

31 เชือกฟางม์วนใหญ์             625.00               625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              625.00 ร์านก่ิงแก์ว              625.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/10 03-ม.ค.-2563

32 กระบอกไฟฉาย             210.00               210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              210.00 ร์านก่ิงแก์ว              210.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/10 03-ม.ค.-2563

33 กระบอกไฟฉาย ขนาดใหญ์พร์อมถ์านไฟฉาย             478.00               478.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              478.00 ร์านก่ิงแก์ว              478.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 15/10 03-ม.ค.-2563

34 แผ์นใยขัด ชนิดติดฟองน้ า           1,218.00            1,218.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,218.00 ห์าง ศรีเกษม            1,218.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/02 03-ม.ค.-2563

35 ตรวจเช็คและล์างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ของโรงพยาบาล             750.00               750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์              750.00 ร์าน ส.ศิริแอร์              750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
01/2563, 

02/2563
03-ม.ค.-2563
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36 ตรวจเช็คและซ์อมรอยร่ัว พร์อมท าระบบ เติมน้ ายาแอร์ (ห์องผ์าตัด)           5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์            5,000.00 ร์าน ส.ศิริแอร์            5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
01/2563, 

02/2563
03-ม.ค.-2563

37 พรมดักฝ์ุน ขนาด 60 x 40 cm. (มีกันล่ืน)         14,400.00           14,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธ  ขวัญนคร          14,400.00 ธ  ขวัญนคร          14,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV2020010001 06-ม.ค.-2563

38 ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์และระบบช์วงล์างเปล่ียนถ์ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ทะเบียน กจ 2843 นน.           8,870.00            8,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ต้ังจิตนุสรณ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส            8,870.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ต้ังจิตนุสรณ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส            8,870.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1-63B/08 06-ม.ค.-2563

39 ปูนซีเมนต์งานโครงสร์าง (50 กก.)             560.00               560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              560.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

40 ปูนซีเมนต์งานฉาบท่ัวไป (50 กก.)           1,080.00            1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,080.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

41 แป์ปประปาปลายเกลียว 1-1/4 น้ิว           7,755.00            7,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            7,755.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            7,755.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

42 ตาข์ายถัก # 12x2 น้ิว ขนาด 2x10 เมตร           4,200.00            4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

43 สมาร์ทบอร์ด 120x120x0.4 cm             510.00               510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              510.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              510.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

44 ตะปูหัวโต 3/4 น้ิว                 6.00                  6.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                  6.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                 6.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

45 ฟองน้ าแผ์น ส าหรับงานฉาบปูน ขนาด 1 น้ิว               24.00                24.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                24.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                24.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

46 ลูกแม็กยิงคอนกรีต ST-64 (บรรจุ 1,000 นัด/กล์อง)             295.00               295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              295.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              295.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

47 ลูกแม็ก ป์นลม ชนิด ขาเด่ียว WT 25(บรรจุ1000 นัด/กล์อง)             180.00               180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              180.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              180.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301005 06-ม.ค.-2563

48 ก์อกซิงค์ต้ัง           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,800.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301010 06-ม.ค.-2563

49 สายฉีดช าระ (ซักโครก)           4,600.00            4,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,600.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301010 06-ม.ค.-2563

50 ท์อสังกะสีม์วน 1 น้ิว หนา 1.5 มิล             580.00               580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              580.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              580.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

51 สุขภัณฑ์ ชักโครก           5,980.00            5,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,980.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

52 ท์อ พีวีซี 1-1/2 น้ิว ช้ัน 8.5 ปลายตรง           1,083.00            1,083.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,083.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,083.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

53 สามทาง พีวีซี 1-1/2 น้ิว             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

54 งอฉาก พีวีซี 1.5 น้ิว             240.00               240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              240.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

55 ต์อตรง พีวีซี 1.5 น้ิว             180.00               180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              180.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              180.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563
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56 ต์อตรงลด พีวีซี 1-1/2 น้ิว > 1 น้ิว               90.00                90.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                90.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                90.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

57 งอฉาก พีวีซี 1 น้ิว             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              120.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

58 ต์อตรง พีวีซี 1 น้ิว               70.00                70.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                70.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                70.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

59 ประตูน้ า พีวีซี 1 น้ิว             130.00               130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              130.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              130.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

60 ประตูน้ า พีวีซี 1.5 น้ิว             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

61 มือบิดหม์อน้ า ก์านตรง           2,100.00            2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            2,100.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            2,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

62 ชุดทางน้ าเข์า + ลูกลอย นาสโก์             370.00               370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              370.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              370.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

63 ชุดทางน้ าเข์า (อุปกรณ์สุขภัณฑ์)             400.00               400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              400.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

64 ฟุตวาล์ว ทองเหลือง ขนาด 2 น้ิว             485.00               485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              485.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              485.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301018 07-ม.ค.-2563

65 ชุดน์อต เบอร์ 11             170.00               170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              170.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              170.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 36-62/44 07-ม.ค.-2563

66 ตรายาง "งดน้ าและอาหารหลังเท่ียงคืน "             160.00               160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านท าป์ายสมภพ              160.00 ร์านท าป์ายสมภพ              160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/19 07-ม.ค.-2563

67 ตรายาง "งดอาหารและน้ าหลัง 2 ท์ุม"             320.00               320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านท าป์ายสมภพ              320.00 ร์านท าป์ายสมภพ              320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/19 07-ม.ค.-2563

68 สต๊ิกเกอร์เน้ือu-po ขนาด 5x3 ชม.(1000ดวง/ม์วน)         24,000.00           24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          24,000.00 บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          24,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/001 07-ม.ค.-2563

69 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 63/001 07-ม.ค.-2563

70 หิน + ทราย ส าหรับงานก์อสร์าง           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ยุทธนา  วังสาร            1,600.00 นาย ยุทธนา  วังสาร            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/012 02-ม.ค.-2563

71 ถังขยะ ขนาด 130 ลิตร ฝามีช์องท้ิง (สีน้ าเงิน)         48,000.00           48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธ  ขวัญนคร          48,000.00 ธ  ขวัญนคร          48,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV2020010009 13-ม.ค.-2563

72 ถังขยะ ขนาด 130 ลิตร ฝามีช์องท้ิง (สีเหลือง)         24,000.00           24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธ  ขวัญนคร          24,000.00 ธ  ขวัญนคร          24,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV2020010009 13-ม.ค.-2563

73 ถังขยะ ขนาด 130 ลิตร ฝาเรียบ (สีแดง)           2,400.00            2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธ  ขวัญนคร            2,400.00 ธ  ขวัญนคร            2,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV2020010009 13-ม.ค.-2563
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74 ตรวจเช็คและซ์อมระบบแอร์รถยนต์ กง 1757 น์าน ของโรงพยาบาล           1,958.10            1,958.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด            1,958.10 บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด            1,958.10 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
TS247-2001-

00005
14-ม.ค.-2563

75 รถเข็นช์อปป์์ง 100 กก. ร์ุนแฮปป์์มูฟ           4,700.00            4,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธ  ขวัญนคร            4,700.00 ธ  ขวัญนคร            4,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV2020010014 14-ม.ค.-2563

76 รางเก็บสายไฟ 5050         15,200.00           15,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค          15,200.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค          15,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

77 สายทองแดง ขนาด  35 มิล (เปลือย)           6,300.00            6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            6,300.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            6,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

78 ชุดสายพ์วงปล๊ักไฟ  3X0.75 ยาว 5 เมตร           1,320.00            1,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,320.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

79 หลอดไฟฮาโลเจน LED MR16  4W             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              900.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

80 หลอดไฟ LED ข้ัวE27 14.5W           3,780.00            3,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            3,780.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            3,780.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

81 หลอด LED MR 16 ขนาด 3W           2,780.00            2,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,780.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,780.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

82 ชุดโคมสปอร์ตไลท์ LED MR16           1,050.00            1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,050.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

83 ชุดเซ็ทสปอร์ทไลน์ LED 16W             350.00               350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              350.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

84 ซิลิโคนชนิดหลอด             270.00               270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              270.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              270.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563
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85 ดอกไขควงลม(คอยาว-13มม.)PH2-110             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              450.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

86 ต์ูไซด์ เบอร์ 0             840.00               840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              840.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

87 ชุดดอกสว์านเจดีย์             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              450.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

88 โคมสปอร์ตไลท์ LED 10 วัตต์           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,600.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

89 โคมสปอร์ตไลท์ LED 20 วัตต์           1,470.00            1,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,470.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,470.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/01, 19/02-

03
14-ม.ค.-2563

90 หลอดไฟนีออน 36 วัตต์           1,875.00            1,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,875.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,875.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 19/04 14-ม.ค.-2563

91 หน์ากาก 1 ช์อง, 2 ช์อง. 3 ช์อง             720.00               720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              720.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 19/04 14-ม.ค.-2563

92 ถ์านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AA           1,620.00            1,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,620.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,620.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 19/04 14-ม.ค.-2563

93 ถ์านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AAA             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              540.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 19/04 14-ม.ค.-2563

94 หลอดไฟฟ์าซุปเปอร์ลักซ์ 40วัตต์(เกลียวชมพ์ู)             480.00               480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              480.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 19/04 14-ม.ค.-2563

95 เพาเวอร์แอมป์ 2CH           9,900.00            9,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามมิวสิค            9,900.00 ร์านเทพสยามมิวสิค            9,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 34/46 14-ม.ค.-2563

96 รองเท์าแตะ ยาง             650.00               650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              650.00 ห์าง ศรีเกษม              650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/60 14-ม.ค.-2563

97 เหยือกน้ ามีสเกล           1,020.00            1,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,020.00 ห์าง ศรีเกษม            1,020.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/60 14-ม.ค.-2563

98 กระเป์าน้ าร์อน             240.00               240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              240.00 ห์าง ศรีเกษม              240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/60 14-ม.ค.-2563

99 แผ์นใยขัดชนิดฝอยเลส             192.00               192.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              192.00 ห์าง ศรีเกษม              192.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/60 14-ม.ค.-2563

100 ถุงมือพลาสติกแบบใส             360.00               360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              360.00 ห์าง ศรีเกษม              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/60 14-ม.ค.-2563

101 หม์ออลูมิเนียม เบอร์ 32             840.00               840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              840.00 ห์าง ศรีเกษม              840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/60 14-ม.ค.-2563
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102 ถังน้ าขนาด 5.5 แกลลอน           6,720.00            6,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            6,720.00 ห์าง ศรีเกษม            6,720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/60 14-ม.ค.-2563

103 จ์างเหมาท าฉากก้ันโต์ะคัดกรองผ์ูป์วย งานผ์ูป์วยนอก(OPD)ของโรงพยาบาล         26,000.00           26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ช์วย  วารี          26,000.00 นาย ช์วย  วารี          26,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/013 15-ม.ค.-2563

104 จัดท าแผ์นป์าย "ยินดีต์อนรับ " งานบริการอาหารของโรงพยาบาล           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ช์วย  วารี            4,000.00 นาย ช์วย  วารี            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/013 15-ม.ค.-2563

105 ตัดแต์งก่ิงไม์บริเวณด์านหน์าโรงพยาบาล         11,000.00           11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว          11,000.00 นาย ประทีป  จงยาว          11,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/014 15-ม.ค.-2563

106 ซ์อมแซมห์องน้ าและติดต้ังสุขภัณฑ์เดินระบบน้ าประปาห์องน้ า           6,000.00            6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว            6,000.00 นาย ประทีป  จงยาว            6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/014 15-ม.ค.-2563

107 พรมดักฝ์ุน ขนาด 60 x 40 cm. (มีกันล่ืน)         16,800.00           16,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ธ  ขวัญนคร          16,800.00 ธ  ขวัญนคร          16,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV2020010019 17-ม.ค.-2563

108 กระดาษการ์ดสี ขนาด F14 หนา 180 แกรม             117.00               117.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              117.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              117.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/36 17-ม.ค.-2563

109 ท าป์ายอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 ด์าน โครงสร์างเดิม         24,000.00           24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ซายน์เนจกร์ุป          24,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ซายน์เนจกร์ุป          24,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN-202001001 02-ม.ค.-2563

110 ต์ูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก           4,900.00            4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            4,900.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            4,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6104/03 17-ม.ค.-2563

111 รถเข็นน่ังคนพิการขนาดมาตรฐานโครงอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีเบรคมือ ล์อแม็ค พับเก็บได์         26,000.00           26,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          26,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          26,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 627702 17-ม.ค.-2563

112 รถเข็นน่ังคนพิการขนาดมาตรฐานโครงเหล็กชุปสี มีเบรคมือ ล์อแม็ค พับเก็บได์         57,000.00           57,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          57,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          57,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 627702 17-ม.ค.-2563

113 ก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ ของโรงพยาบาล (งวดเดือน ธ.ค.62)         25,500.00           25,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          25,500.00 ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          25,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน 52002/ว.

0059
08-ม.ค.-2563

114 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           7,800.00            7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย  อินท า            7,800.00 นาย ธวัชชัย  อินท า            7,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/018 29-ม.ค.-2563

115 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 63/019 29-ม.ค.-2563

116 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         20,160.00           20,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          20,160.00 นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          20,160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0110 29-ม.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 63/0111 29-ม.ค.-2563

118 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         20,520.00           20,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          20,520.00 นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          20,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0112 29-ม.ค.-2563

119 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานกล์ุมการพยาบาล(วิสัญญี)ของโรงพยาบาล           4,680.00            4,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            4,680.00 นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            4,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0113 29-ม.ค.-2563

120 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           8,100.00            8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            8,100.00 นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            8,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0114 29-ม.ค.-2563

121 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         10,800.00           10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง อนงค์  เนตรทิพย์          10,800.00 นาง อนงค์  เนตรทิพย์          10,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0115 29-ม.ค.-2563
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122 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วยศัลยกรรม ของโรงพยาบาล           5,760.00            5,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            5,760.00 นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            5,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0116 29-ม.ค.-2563

123 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน กล์ุมงานเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาล           8,100.00            8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            8,100.00 นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            8,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0117 27-ม.ค.-2563

124 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญหญิง ของโรงพยาบาล         14,300.00           14,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          14,300.00 นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          14,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0118 29-ม.ค.-2563

125 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         15,925.00           15,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          15,925.00 นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          15,925.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0119 29-ม.ค.-2563

126 น้ าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร           6,377.00            6,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            6,377.00 บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            6,377.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/015 28-ม.ค.-2563

127 วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให์ผ์ูป์วยในโรงพยาบาล         93,954.00           93,954.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          93,954.00 กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          93,954.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0128 31-ม.ค.-2563

128 เน้ือหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผ์ูป์วย )         69,090.00           69,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์          69,090.00 นางล าดวน เนตรทิพย์          69,090.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/129 31-ม.ค.-2563

129 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 48 กก           8,400.00            8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000044 28-ม.ค.-2563

130 น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว         46,382.10           46,382.10 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          46,382.10 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          46,382.10 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000094 28-ม.ค.-2563

131 น้ ามันแก์สโซฮอล์ 91             972.00               972.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              972.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              972.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000094 28-ม.ค.-2563

132 น้ ามันแก์สโซฮอล์ 95             496.40               496.40 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              496.40 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              496.40 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000094 28-ม.ค.-2563

133 เข์าเล์มสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ             240.00               240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              240.00 พร้ินท์ทูโกล              240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/38, 15/39, 

15/40,
21-ม.ค.-2563

134 แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์ ขนาด A4             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              900.00 พร้ินท์ทูโกล              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/38, 15/39, 

15/40,
21-ม.ค.-2563

135 ใบเบิกวัสดุในคลัง (F0231)             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              900.00 พร้ินท์ทูโกล              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
15/38, 15/39, 

15/40,
21-ม.ค.-2563

136 หมึกปร้ินเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 85A         25,500.00           25,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง I.M TONER LASER          25,500.00 I.M TONER LASER          25,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 21/08, 21/09, 21-ม.ค.-2563

137 หมึกปร้ินเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 79A (Refill)           8,500.00            8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง I.M TONER LASER            8,500.00 I.M TONER LASER            8,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 21/08, 21/09, 21-ม.ค.-2563

138 ชุดเช้ือกางเกงแบบ P4A ผ์าโทเรหนา TR12 สีชมพู ขนาด XS-XL         10,186.40           10,186.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด          10,186.40 บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด          10,186.40 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300006 20-ม.ค.-2563

139 ชุดเช้ือกางเกงแบบ P4A ผ์าโทเรหนา TR12 สีชมพู ขนาด XXL-XXXL           1,669.20            1,669.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            1,669.20 บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            1,669.20 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300006 20-ม.ค.-2563

140 ชุดกระโปรงแบบ P11A ผ์าโทเรหนา TR12 สีชมพู ก์ุนสีขาว ขนาด XS-XL           4,365.60            4,365.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            4,365.60 บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            4,365.60 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300006 20-ม.ค.-2563
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141 ชุดกระโปรงแบบ P11A ผ์าโทเรหนา TR12 สีชมพู ก์ุนสีขาว ขนาด XXL-XXXL           1,669.20            1,669.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            1,669.20 บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            1,669.20 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300006 20-ม.ค.-2563

142 เส้ือกาวน์ตัวยาว แขนส้ัน แบบ P3A1 ผ์าโทเรหนา TR12 สีชมพู ขนาด XS-XL           5,136.00            5,136.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            5,136.00 บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            5,136.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300006 20-ม.ค.-2563

143 เส้ือกาวน์ตัวยาว แขนส้ัน แบบ P3A1 ผ์าโทเรหนา TR12 สีชมพู ขนาด XXL           1,241.20            1,241.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            1,241.20 บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            1,241.20 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300006 20-ม.ค.-2563

144 เส้ือกาวน์ตัวยาว แขนส้ัน แบบ P3A1 ผ์าโทเรหนา TR1  สีชมพู ขนาด XS-XL           6,163.20            6,163.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            6,163.20 บริษัท ท์อปไลน์ โพรดักส์ จ ากัด            6,163.20 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300006 20-ม.ค.-2563

145 งานเปล่ียนรางรินน้ าฝน         55,958.50           55,958.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ทวี  แก์วโก์          55,958.50 นาย ทวี  แก์วโก์          55,958.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/016 20-ม.ค.-2563

146 งานเปล่ียนแผงป์ดปลายหลังคาเป์นเหล็กรีดลอนผนัง         48,256.00           48,256.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ทวี  แก์วโก์          48,256.00 นาย ทวี  แก์วโก์          48,256.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/016 20-ม.ค.-2563

147 งานเปล่ียนฝ์าเพดานภายนอก+ซ์อมไม์ระแนง         38,838.50           38,838.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ทวี  แก์วโก์          38,838.50 นาย ทวี  แก์วโก์          38,838.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/016 20-ม.ค.-2563

148 งานแต์งผิวปูนฉาบ         15,238.50           15,238.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ทวี  แก์วโก์          15,238.50 นาย ทวี  แก์วโก์          15,238.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/016 20-ม.ค.-2563

149 งานลอกสีเก์าด์วยน้ ายา(50%)         96,486.00           96,486.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ทวี  แก์วโก์          96,486.00 นาย ทวี  แก์วโก์          96,486.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/016 20-ม.ค.-2563

150 งานทาสีเคลือบเงา (สี TOA)         33,722.50           33,722.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ทวี  แก์วโก์          33,722.50 นาย ทวี  แก์วโก์          33,722.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/016 20-ม.ค.-2563

151 ค์าบริการรายป์ จีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracker) มี.ค.63-มี.ค.64         12,840.00           12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เคที. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2547          12,840.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เคที. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2547          12,840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/017 16-ม.ค.-2563

152 แผ์นฉลุเชิงชาย           1,200.00            1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

153 ไม์อัดสัก หนา 4 มิล           4,500.00            4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,500.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

154 แชคแลค (น้ ามันทาไม์) #  9             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              500.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

155 ยูริเทนกาแลนท์ (น้ ามันเคลือบไม์)             680.00               680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              680.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

156 ทินเนอร์ผสมสี             480.00               480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              480.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

157 ดินสอพอง (1กก./ถุง)               45.00                45.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                45.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                45.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

158 ไส์แม็กยิงไม์ F-15             160.00               160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              160.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

159 ไส์แม็กยิงไม์ F-30             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              100.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

160 สีสเปร์ย             320.00               320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              320.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

161 สีฝ์ุน ทาไม์ (สีด า)               60.00                60.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

162 สีฝ์ุน ทาไม์ (สีแดง)               60.00                60.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                60.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563
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163 สีฝ์ุน ทาไม์ (สีเหลือง)               75.00                75.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                75.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                75.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

164 กาวลาเท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์             210.00               210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              210.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              210.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

165 สีทาไม์             760.00               760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              760.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

166 กาวพลังตะปู             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

167 น้ ามันสน ขวด(450มล.)               45.00                45.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                45.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                45.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301025 20-ม.ค.-2563

168 มือจับหน์าต์าง ขนาด 4 น้ิว             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              120.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

169 ลวดขาว เบอร์ 10             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              700.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

170 ลูกแม็กป์นลม ST-64             590.00               590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              590.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              590.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

171 ชุดทางน้ าเข์า (อุปกรณ์สุขภัณฑ์)             800.00               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              800.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

172 ตลับเมตร 5 เมตร             180.00               180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              180.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              180.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

173 สีกันสนิม (บรรจุถัง )           4,040.00            4,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,040.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

174 ทินเนอร์ ผสมสี           1,200.00            1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

175 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 4 น้ิว             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              700.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563
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176 ไฟเบอร์เจียร์ตัดเหล็ก 4 น้ิว x 6 มิล             350.00               350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              350.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

177 แปรงลวดกลม ขนาด 4"x1/2"               50.00                50.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                50.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                50.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

178 กระดาษทรายซ์อนหลังแข็ง 4" เบอร์ 60           1,320.00            1,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,320.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

179 กระดาษทรายม์วน เบอร์ 60             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

180 ปูนซีเมนต์งานโครงสร์าง (50 กก.)           1,400.00            1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,400.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

181 เหล็กกล์อง ขนาด 1.5"x1.5" หนา 2 มิล(ผิวซิงค์)           4,200.00            4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            4,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

182 ดอกไขควงปากแฉก เบอร์ 2 ยาว 65มม.             350.00               350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              350.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6301034, 

IV6301055
21-ม.ค.-2563

183 กล์องพลาสติก ชนิด มีล์อ             638.00               638.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              638.00 ร์านก่ิงแก์ว              638.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 13/08 21-ม.ค.-2563

184 ไม์แขวนเส้ือ               78.00                78.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว                78.00 ร์านก่ิงแก์ว                78.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 13/08 21-ม.ค.-2563

185 กระติกน้ าแข็ง             230.00               230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              230.00 ร์านก่ิงแก์ว              230.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 13/08 21-ม.ค.-2563

186 วิทยุพกพา อเนกประสงค์             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              600.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/50 21-ม.ค.-2563

187 ตรวจเช็คและซ์อมเคร่ืองยนต์และระบบคลัทซ์ เปล่ียนถ์ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ทะเบียน นข 1901 นน.           2,401.62            2,401.62 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า            2,401.62 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า            2,401.62 คุณสมบัติตรงตามก าหนด REP20-00009 24-ม.ค.-2563

188 ล์อยาง ขนาด 3 น้ิว แกนละเอียด           1,180.00            1,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี            1,180.00 ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี            1,180.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/08 24-ม.ค.-2563

189 Calcium Hypochlorite(คลอรีนผง) 50kg         22,800.00           22,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี          22,800.00 ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี          22,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/09 16-ม.ค.-2563

190 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         17,875.00           17,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          17,875.00 นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          17,875.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0120 29-ม.ค.-2563
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191 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล           7,560.00            7,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ขนิษฐา  นนท์สะเกตุ            7,560.00 นางสาว ขนิษฐา  นนท์สะเกตุ            7,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0121 29-ม.ค.-2563

192 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล           6,300.00            6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            6,300.00 นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            6,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0122 29-ม.ค.-2563

193 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           5,700.00            5,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วัลวลี  ยอดออน            5,700.00 นางสาว วัลวลี  ยอดออน            5,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0123 29-ม.ค.-2563

194 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย ศัลยกรรม ของโรงพยาบาล         11,700.00           11,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พนิดา  ทายะ          11,700.00 นางสาว พนิดา  ทายะ          11,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0124 29-ม.ค.-2563

195 แบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ M 1500L           3,200.00            3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน สมโภชน์อะไหล์ 3            3,200.00 ร์าน สมโภชน์อะไหล์ 3            3,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1-62/017 28-ม.ค.-2563

196 กล์องพลาสติกเก็บของอเนกประสงค์ มีล์อ             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              540.00 ร์านก่ิงแก์ว              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 13/14 30-ม.ค.-2563

197 Ink Tank ส าหรับ BROTHER MFC J2330 DW ตลับเบอร์ LC3619 (พร์อมซิป)           1,700.00            1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,700.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/25 31-ม.ค.-2563

198 เปล่ียนสวิทซ์เบาะหน์า           3,450.75            3,450.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด            3,450.75 บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด            3,450.75 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
TS247-2001-

00013
31-ม.ค.-2563

199 ค์าบริการตรวจเช็คและซ์อม             154.08               154.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด              154.08 บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด              154.08 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
TS247-2001-

00013
31-ม.ค.-2563

200 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         23,455.00           23,455.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          23,455.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          23,455.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI19-12-0116 03-ม.ค.-2563

201 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         97,283.00           97,283.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          97,283.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          97,283.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI19-12-0115 03-ม.ค.-2563

202 น้ 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 5330794804 03-ม.ค.-2563

203 น้ 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 5330794063 03-ม.ค.-2563

204 Glucose Strip (Biosensor) GD ขนาดบรรจุ 100 เทสต์         66,340.00           66,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          66,340.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          66,340.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330786768 03-ม.ค.-2563

205 AFB Set (Ziehl-Neelsen staining ) ขนาดบรรจุ 450 มล.           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 IV6301-0426 03-ม.ค.-2563

206 Gram Stain Set ขนาดบรรจุ 450 มล.           2,010.00            2,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,010.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,010.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-0426 03-ม.ค.-2563

207 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 IV6301-0426 03-ม.ค.-2563

208 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 NI20-01-0012 09-ม.ค.-2563

209 Cover glass ( 22x22 mm.) ขนาดบรรจุ 1,000 ช้ิน           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            3,000.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-0444 09-ม.ค.-2563

210 Fecal occult blood screening (Cassette) 25pcs/kit           4,400.00            4,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            4,400.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            4,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-0444 09-ม.ค.-2563
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211 Pregnancy  test  (100/box)             170.00               170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด              170.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด              170.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-0444 09-ม.ค.-2563

212 Hematocrit tube (red)           5,200.00            5,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินสทรูเม์นท์ แล็บ            5,200.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินสทรูเม์นท์ แล็บ            5,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ILV6301/0127 14-ม.ค.-2563

213 CPD AS5 quadrouble Blood Bag 450CC         46,866.00           46,866.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          46,866.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          46,866.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330898706 15-ม.ค.-2563

214 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 6301000009 14-ม.ค.-2563

215 น้ ายาตรวจ CHOLESTEROL         23,023.00           23,023.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          23,023.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          23,023.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0364 15-ม.ค.-2563

216 น้ ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL         67,525.00           67,525.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          67,525.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          67,525.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0364 15-ม.ค.-2563

217 น้ ายาส าหรับตรวจ Uric Acid         16,500.00           16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          16,500.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          16,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0362 15-ม.ค.-2563

218 น้ ายาตรวจ ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT)         26,950.00           26,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          26,950.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          26,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0362 15-ม.ค.-2563

219 น้ ายาตรวจ TOTAL BILIRUBIN         11,682.00           11,682.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          11,682.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          11,682.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0362 15-ม.ค.-2563

220 น้ ายาตรวจ DIRECT BILIRUBIN           6,325.00            6,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            6,325.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            6,325.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0362 15-ม.ค.-2563

221 น้ ายาตรวจ TOTAL PROTEIN           6,600.00            6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            6,600.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            6,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0362 15-ม.ค.-2563

222 น้ ายาส าหรับตรวจ ALBUMIN           8,866.00            8,866.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            8,866.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            8,866.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0362 15-ม.ค.-2563

223 น้ ายาส าหรับตรวจ CALCIUM         12,320.00           12,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          12,320.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          12,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0362 15-ม.ค.-2563

224 Anti-HIV1/2 (Rapid Test) ขนาดบรรจุ 25 test/box         10,500.00           10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟ์ร์มเมอร์ จ ากัด          10,500.00 บริษัท เฟ์ร์มเมอร์ จ ากัด          10,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV6301-0697 17-ม.ค.-2563

225 Anti-HCV (Cassette) 25 pcs/box           1,950.00            1,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด            1,950.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด            1,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1164947834 17-ม.ค.-2563

226 Leptospirosis IgG+IgM screening (Cassette) 30 test/pack           4,280.00            4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด            4,280.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด            4,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1164947834 17-ม.ค.-2563

227 ส์งตรวจ Hemoglobin typing -CE             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์              540.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม์              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0608.01.4/0091
13-ม.ค.-2563

228 ตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน         53,940.00           53,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          53,940.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          53,940.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.1576/2563 20-ม.ค.-2563

229 ตรวจคัดกรองโลหิตด์วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV)         42,750.00           42,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          42,750.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          42,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.1576/2563 20-ม.ค.-2563

230 Packed Red Cells (PRC)         15,540.00           15,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          15,540.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          15,540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.1788/2563 20-ม.ค.-2563
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231 Leukocyte Poor Packed Red Cells (LPRC)         23,500.00           23,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          23,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          23,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.1788/2563 20-ม.ค.-2563

232 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.1788/2563 20-ม.ค.-2563

233 STANDARD CELL A , B             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.1672/2563 20-ม.ค.-2563

234 STANDARD CELL O1 , O2             140.00               140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.1672/2563 20-ม.ค.-2563

235 Coomb's control cells             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.1672/2563 20-ม.ค.-2563

236 น้ 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 5330967473 22-ม.ค.-2563

237 น้ 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 5330967473 22-ม.ค.-2563

238 น้ 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 5330967473 22-ม.ค.-2563

239 น้ 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 5330967473 22-ม.ค.-2563

240 น้ 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 5330967473 22-ม.ค.-2563

241 น้ ายาส าหรับตรวจ hs-TROP T ขนาด 100 เทสต์/กล์อง         19,999.37           19,999.37 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          19,999.37 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          19,999.37 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5330967473 22-ม.ค.-2563

242 กระจกสไลด์ชนิดปลายฝ์า ( Frosted end Slide) ขนาดบรรจุ 72 ช้ิน/กล์อง         14,450.00           14,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินสทรูเม์นท์ แล็บ          14,450.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินสทรูเม์นท์ แล็บ          14,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ILV6301/0426 24-ม.ค.-2563

243 Urine Container  60 ml with cap  (Sterile)           5,400.00            5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            5,400.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            5,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-1189 24-ม.ค.-2563

244 AFB Modified Decolorizer 1L           1,450.00            1,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,450.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-1189 24-ม.ค.-2563

245 10% KOH 450 ml             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด              700.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-1189 24-ม.ค.-2563

246 Pregnancy  test  (50/box)           1,700.00            1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,700.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6301-1189 24-ม.ค.-2563

247 ตรวจแอนติบอดี ชนิด lgG ต์อไวรัสซิกา           1,000.00            1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์            1,000.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์            1,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0618.01.5/0835
22-ม.ค.-2563

248 ขวดเพาะเล้ียงเช้ือในเลือดส าหรับผ์ูใหญ์         31,360.00           31,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          31,360.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          31,360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0543 28-ม.ค.-2563

249 ขวดเพาะเล้ียงเช้ือในเลือดส าหรับเด็ก         19,600.00           19,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          19,600.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          19,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0543 28-ม.ค.-2563

250 หลอดบรรจุเลือดชนิด Clot Activator ปริมาตร 4.0 มล.           4,050.00            4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV020A2120 28-ม.ค.-2563
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251 หลอดบรรจุเลือดชนิด Na Citrate ปริมาตร 2.5  ml           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            3,000.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV020A2120 28-ม.ค.-2563

252 หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 2.5  ml           4,050.00            4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV020A2120 28-ม.ค.-2563

253 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 IV020A2120 28-ม.ค.-2563

254 หลอดบรรจุเลือดชนิด NaF ปริมาตร 2.5  ml           4,170.00            4,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,170.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            4,170.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV020A2120 28-ม.ค.-2563

255 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 METX20010092 28-ม.ค.-2563

256 ตรวจ Cytology           5,960.00            5,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            5,960.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            5,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
อว 

8393(8).2/257
14-ม.ค.-2563

257 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 525-2562 09-ม.ค.-2563

258 ตรวจ Fine needle aspiration           2,500.00            2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            2,500.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            2,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 525-2562 09-ม.ค.-2563

259 ตรวจ Surgical specimen         30,460.00           30,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          30,460.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          30,460.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 525-2562 09-ม.ค.-2563

260 ตรวจหาสารพันธุกรรมเช้ือวัณโรคและเช้ือไมโครแบคทีเรียอ่ืนๆด์อยเทคนิค PCR             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              700.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0618.01.5/0621
16-ม.ค.-2563

261 PAP Geynecocytology Report             420.00               420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              420.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 50002/2020 20-ม.ค.-2563

262 PAP Geynecocytology Report (โครงการ)           1,080.00            1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            1,080.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            1,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 50002/2020 20-ม.ค.-2563

263 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         91,342.00           91,342.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          91,342.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          91,342.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-01-0402 30-ม.ค.-2563

264 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         81,785.00           81,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          81,785.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          81,785.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-01-0401 30-ม.ค.-2563

265 Auto tube for ESR set           7,200.00            7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอกนอสติกส์ จ ากัด            7,200.00 บริษัท ไทย ไดแอกนอสติกส์ จ ากัด            7,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SN6301-093 30-ม.ค.-2563

266 น้ ายาตรวจ GLUCOSE         10,980.00           10,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          10,980.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          10,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0744 30-ม.ค.-2563

267 น้ ายาตรวจ UREA/BUN         14,880.00           14,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          14,880.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          14,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0744 30-ม.ค.-2563

268 น้ ายาตรวจ CREATININE-Enzyme         16,200.00           16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          16,200.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          16,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0744 30-ม.ค.-2563
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269 น้ ายาตรวจ ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)         12,787.50           12,787.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          12,787.50 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          12,787.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0744 30-ม.ค.-2563

270 น้ ายาส าหรับตรวจ MAGNESIUM         10,725.00           10,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          10,725.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          10,725.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0744 30-ม.ค.-2563

271 น้ ายาส าหรับตรวจ INORGANIC PHOSPHOROUS         10,059.50           10,059.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          10,059.50 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          10,059.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-0744 30-ม.ค.-2563

272 น้ ายาตรวจ HDL-CHOLESTEROL         34,798.50           34,798.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          34,798.50 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          34,798.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-01-2035 30-ม.ค.-2563

273 น้ ายาส าหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (CBC)         70,000.00           70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          70,000.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          70,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PPI20-01-0072 30-ม.ค.-2563

274 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 DS6301/00367 21-ม.ค.-2563

275 ว์ุนเส์น 500 กรัม/หีบ           1,080.00            1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,080.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00367 21-ม.ค.-2563

276 ว์ุนเส์น 200 กรัม/หีบ           1,095.00            1,095.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,095.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,095.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00367 21-ม.ค.-2563

277 ยางรัดของวงเล็ก             384.00               384.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              384.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              384.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00367 21-ม.ค.-2563

278 ผงซักฟอก ชนิดซักมือ           2,700.00            2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,700.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00368 21-ม.ค.-2563

279 น้ ายาล์างจาน (ชนิดถุง)           2,430.00            2,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,430.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,430.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00368 21-ม.ค.-2563

280 ถุงหูห้ิว 8x16"           1,900.00            1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,900.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00368 21-ม.ค.-2563

281 ถุงหูห้ิว 12x20"           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,800.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00368 21-ม.ค.-2563

282 ถุงหูห้ิว 12x26"             720.00               720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              720.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00368 21-ม.ค.-2563

283 ถุงร์อน 8x12"           1,080.00            1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,080.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00368 21-ม.ค.-2563

284 ถุงร์อน 5x8"           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,800.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00368 21-ม.ค.-2563

285 น้ าปลาบรรจุขวด (700มล.x12ขวด/ลัง)           2,600.00            2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,600.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00369 21-ม.ค.-2563

286 ซีอ้ิวขาว สูตร 5 (700มล.x12ขวด/ลัง)           1,150.00            1,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,150.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00369 21-ม.ค.-2563

287 ซอสถ่ัวเหลือง (600มล.x12ขวด/ลัง)           1,830.00            1,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,830.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,830.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00369 21-ม.ค.-2563

288 น้ ามันพืช (1ลิตร./ขวด)           6,450.00            6,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            6,450.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            6,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00369 21-ม.ค.-2563

289 น้ าตาลทรายแดง(1 กก./ถุง)           2,280.00            2,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,280.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00369 21-ม.ค.-2563

290 กะป์ก์ุง 1000 กรัม           6,600.00            6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            6,600.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            6,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6301/00369 21-ม.ค.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

2,871,903.72    2,871,903.72     2,871,903.72    2,871,903.72    

ผ์ูเสนอรายงาน ผ์ูเห็นชอบ ผ์ูอนุมัติ

นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป์ว

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

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


