
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ ของโรงพยาบาล 3 อาคาร งวดเดือน มีนาคม 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-2563/015 26-มี.ค.-2563

2 เส้ือปฏิบัติงาน (MA614) # S (ญ) รอบอก 38"x ยาว 26" สีส์ม           2,760.00            2,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            2,760.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            2,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

3 เส้ือปฏิบัติงาน (MA614) # M (ญ) รอบอก 40"x ยาว 27" สีส์ม           1,380.00            1,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,380.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,380.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

4 เส้ือปฏิบัติงาน (MA614) # M (ช) รอบอก 46"x ยาว 29" สีส์ม             490.00               490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              490.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              490.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

5 เส้ือปฏิบัติงาน (MA614) # L (ญ) รอบอก 42"x ยาว 28" สีส์ม           2,300.00            2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            2,300.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            2,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

6 กางเกงปฏิบัติงาน (LP304) # S (ญ) สะโพก 34-36"x ยาว 38" สีส์ม           1,560.00            1,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,560.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

7 กางเกงปฏิบัติงาน (LP304) # M (ญ) สะโพก 37-38"x ยาว 39" สีส์ม           1,560.00            1,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,560.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

8 กางเกงปฏิบัติงาน (LP304) # M (ช) สะโพก 39-41"x ยาว 39" สีส์ม             420.00               420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              420.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

9 กางเกงปฏิบัติงาน (LP304) # L (ญ) สะโพก 39-40"x ยาว 39" สีส์ม           1,560.00            1,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,560.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            1,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

10 กางเกงปฏิบัติงาน (LP304) # XL (ญ) สะโพก 41-43"x ยาว 39" สีส์ม             390.00               390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              390.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              390.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

11 กางเกงปฏิบัติงาน (LP304) # 2XL (ช) สะโพก 46-47"x ยาว 40" สีส์ม             420.00               420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              420.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

12 ชุดกาวน์คลุมแขนส้ันตัวยาว (PG831) # S ไหล์ 16" x รอบอก 42" x ยาว 41" สีขาว           3,500.00            3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            3,500.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            3,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

13 ชุดกาวน์คลุมแขนส้ันตัวยาว (PG831) # M ไหล์ 18" x รอบอก 44" x ยาว 43" สีขาว           3,500.00            3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            3,500.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            3,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

14 ชุดกาวน์คลุมแขนส้ันตัวยาว (PG831) # L ไหล์ 19" x รอบอก 46" x ยาว 44" สีขาว           6,300.00            6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            6,300.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด            6,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

15 ชุดกาวน์คลุมแขนส้ันตัวยาว (PG831) # XL ไหล์ 20" x รอบอก 48" x ยาว 45" สีขาว             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              700.00 บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กร์ุป จ ากัด              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303038 11-มี.ค.-2563

16 สาย AC Power ชนิด 3 ขา ยาว 5 เมตร           6,500.00            6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            6,500.00 บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            6,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300452 11-มี.ค.-2563

17 สายวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดแบบหนีบน้ิว(Adult finger Clip Durasensor)           4,655.00            4,655.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            4,655.00 บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            4,655.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300372 06-มี.ค.-2563

18 แบตเตอร่ีส าหรับเคร่ือง Defibrillator (ย่ีห์อ NIHON KOHDEN)         14,250.00           14,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด          14,250.00 บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด          14,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300386 06-มี.ค.-2563

19 AC/DC Adapter (เคร่ือง Fetal Doppler, Jumper, JPD-200C)           1,520.00            1,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            1,520.00 บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด            1,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6300619 31-มี.ค.-2563

20 ป์์มฟ์ดเข์าบอยเลอร์ 0.5 แรง(อะไหล์เคร่ืองน่ึงฆ์าเช้ือ A882-265L)           8,688.03            8,688.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช์าง(1992) จ ากัด            8,688.03 บริษัท น าวิวัฒน์การช์าง(1992) จ ากัด            8,688.03 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 2563/256 03-มี.ค.-2563

21 จ์างเหมางานเปล่ียนระบบการท างานเคร่ืองอบผ์า Image ร์ุน DE-200 ปอนด์ ของโรงพยาบาล รวมค์าวัสดุอุปกรณ์การติดต้ังสถานีแก์สและค์าอะไหล์ท้ังหมด(เปล่ียนระบบฮีตเตอร์เป์นระบบแก์ส)        181,728.50         181,728.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด         181,728.50 บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด        181,728.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 96/012563 03-มี.ค.-2563

22 วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให์ผ์ูป์วยในโรงพยาบาล         91,563.00           91,563.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          91,563.00 กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          91,563.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0231 02-มี.ค.-2563

23 เน้ือหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผ์ูป์วย )         70,730.00           70,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์          70,730.00 นางล าดวน เนตรทิพย์          70,730.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 630230 02-มี.ค.-2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

24 ถังขยะชนิดขาเหยียบบรรจุ 20 ลิตร (สีเงิน)         49,920.00           49,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          49,920.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          49,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630309-0002
09-มี.ค.-2563

25 ผ์าส าลีขาว หน์ากว์าง 60 น้ิว           5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ            5,000.00 ร์าน ปทุมวรรณ            5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/14 02-มี.ค.-2563

26 ผ์ายืด เบอร์ 6             200.00               200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ              200.00 ร์าน ปทุมวรรณ              200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/14 02-มี.ค.-2563

27 ตรวจเช็คระบบเคร่ืองยนต์เปล่ียนถ์ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ทะเบียน กง 1456 น์าน ของโรงพยาบาล         39,115.99           39,115.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูแรบบิท ออโต์ จ ากัด (ส านักงานใหญ์)          39,115.99 บริษัท บลูแรบบิท ออโต์ จ ากัด (ส านักงานใหญ์)          39,115.99 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BB1-20030004 02-มี.ค.-2563

28 อ์างล์างมือเอนกประสงค์ ชนิดแขวน(Cotto Service Sink) พร์อมติดต้ัง         63,100.00           63,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย          63,100.00 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย          63,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/10 02-มี.ค.-2563

29 ป์ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร (ช่ือโครงการส์งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป์)             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย              900.00 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/10 02-มี.ค.-2563

30 ค์าจ์างเหมาจัดห์องประชุม (บ์านแก์มราษฏร์พัฒนา)             400.00               400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย              400.00 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย              400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/10 02-มี.ค.-2563

31 จ์างผลิต เข์าเล์ม โรเนียวและถ์ายเอกสารของโรงพยาบาล         32,207.00           32,207.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย          32,207.00 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย          32,207.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/10 02-มี.ค.-2563

32 แผ์นป์ายไวนิล ขนาด 1.8 x 0.8 เมตร พร์อมขา X-Stand             660.00               660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย              660.00 9 ล์านการประปา แอนด์ ซัพพลาย              660.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/10 02-มี.ค.-2563

33 ป์ายไวนิล ขนาด 2.4 x 1 เมตร (ป์ายจุดแยกโรค)             360.00               360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์              360.00 ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 648/24 05-มี.ค.-2563

34 ป์ายไวนิล ขนาด 2.4 x 1 เมตร (ป์ายจุดคัดกรอง)             360.00               360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย อุดร  ภิมาลย์              360.00 นาย อุดร  ภิมาลย์              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/031 06-มี.ค.-2563

35 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ             290.00               290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              290.00 พร้ินท์ทูโกล              290.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/04, 16/05 06-มี.ค.-2563

36 หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์             290.00               290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์              290.00 ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์              290.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 648/22 06-มี.ค.-2563

37 ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (32 GB)           1,050.00            1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์            1,050.00 ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์            1,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 648/22 06-มี.ค.-2563

38 ท าตรายาง ส าหรับใช์ในหน์วยงานของโรงพยาบาล             670.00               670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์              670.00 ร์าน ์ู ส่ิงพิมพ์              670.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 648/22 06-มี.ค.-2563

39 ตรวจเช็คและซ์อมระบบคลัทซ์ ไดชาร์ทและช์วงล์างรถยนต์ทะเบียน กบ .6334 นนทบุรี           4,930.00            4,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์            4,930.00 ข์าวตัง บ์ุคส์            4,930.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 32/03 02-มี.ค.-2563

40 แผงเหล็กก้ันจราจร ขนาด 1 x 1.5 เมตร         29,000.00           29,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์          29,000.00 ข์าวตัง บ์ุคส์          29,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 32/03 02-มี.ค.-2563

41 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานนวดแผนไทย งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านไอ ที ชอป              600.00 ร์านไอ ที ชอป              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/1455 06-มี.ค.-2563

42 สบ์ูเหลวส าหรับล์างมือ (POSE LIQUID SOAP/ 5Lit)           7,800.00            7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านท าป์ายสมภพ            7,800.00 ร์านท าป์ายสมภพ            7,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 17/49 06-มี.ค.-2563

43 บริการป์องกันและก าจัดปลวกบ์านพักเจ์าหน์าท่ี ป์ 2563 งวดท่ี 1 (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)         16,050.00           16,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายน์อยเซอร์วิส          16,050.00 นายน์อยเซอร์วิส          16,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/08 06-มี.ค.-2563

44 ก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ ของโรงพยาบาล (งวดเดือน ก.พ.63)         24,350.00           24,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี          24,350.00 ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี          24,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/17 06-มี.ค.-2563

45 จ์างเหมาขุดดินซ์อมท์อประปาแนวท์อส์งน้ าดิบของโรงพยาบาล           2,000.00            2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว อมรภัค  สุถาลา            2,000.00 นางสาว อมรภัค  สุถาลา            2,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/032 02-มี.ค.-2563

46 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         51,339.00           51,339.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          51,339.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          51,339.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 48638 06-มี.ค.-2563

47 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         49,360.00           49,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด พี.ที.แคร์ แอนด์ เซอร์วิส          49,360.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด พี.ที.แคร์ แอนด์ เซอร์วิส          49,360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 09/0410 06-มี.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

48 Microalbumin Screening Strip         33,705.00           33,705.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          33,705.00 ส านักงานเทศบาลเมืองน์าน          33,705.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด นน.52002/0721 09-มี.ค.-2563

49 น้ ายาส าหรับตรวจ HbA1c direct reagent ขนาดบรรจุ 400 test/แพ็ค         38,000.00           38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทิศ  วรรณภพ          38,000.00 นายอุทิศ  วรรณภพ          38,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/033 09-มี.ค.-2563

50 น้ ายาตรวจ GLUCOSE         10,980.00           10,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          10,980.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          10,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-02-0121 03-มี.ค.-2563

51 น้ ายาตรวจ HDL-CHOLESTEROL         23,199.00           23,199.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          23,199.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          23,199.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-02-0120 03-มี.ค.-2563

52 น้ ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL         60,772.50           60,772.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          60,772.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          60,772.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1165142651 05-มี.ค.-2563

53 น้ ายาส าหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด (CBC)         70,000.00           70,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด          70,000.00 บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด          70,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด D63-00310 05-มี.ค.-2563

54 หลอดบรรจุเลือดชนิด Clot Activator ปริมาตร 4.0 มล.           4,050.00            4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            4,050.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            4,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-02-0849 09-มี.ค.-2563

55 หลอดบรรจุเลือดชนิด Na Citrate ปริมาตร 2.5  ml           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,000.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-02-0849 09-มี.ค.-2563

56 หลอดบรรจุเลือดชนิด K, EDTA ปริมาตร 2.5  ml           4,050.00            4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            4,050.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            4,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-02-0849 09-มี.ค.-2563

57 หลอดบรรจุเลือดชนิด Lithium heparin ปริมาตร 4 ml           3,340.00            3,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,340.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,340.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PPI20-02-0127 09-มี.ค.-2563

58 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 IV031B2820 09-มี.ค.-2563

59 ล์อยางหน์าแป์น ขนาด 6 น้ิว         14,200.00           14,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด          14,200.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด          14,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV031B2820 09-มี.ค.-2563

60 เคมีดับเพลิงชนิดเหลวระเหย (NON CFC) ขนาด 10 ปอนด์           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 IV031B2820 09-มี.ค.-2563

61 เคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห์ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์           7,200.00            7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            7,200.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            7,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV031B2820 09-มี.ค.-2563

62 เคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห์ง (Dry Chemical) ขนาด 20 ปอนด์           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,600.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV031B2820 09-มี.ค.-2563

63 ถังเคมีดับเพลิงชนิดเหลวระเหย (NON CFC) ขนาด 10 ปอนด์         14,000.00           14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี          14,000.00 ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟต้ี          14,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/18 10-มี.ค.-2563

64 ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห์ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์         21,750.00           21,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน์านเคมีภัณฑ์           21,750.00 ร์านน์านเคมีภัณฑ์           21,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/14 10-มี.ค.-2563

65 คอห์านอ์างล์างหน์า             800.00               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน์านเคมีภัณฑ์               800.00 ร์านน์านเคมีภัณฑ์               800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/14 10-มี.ค.-2563

66 ก์อกน้ าบอลย์ (สนาม)             660.00               660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน์านเคมีภัณฑ์               660.00 ร์านน์านเคมีภัณฑ์               660.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/14 10-มี.ค.-2563

67 ก์อกน้ าทองเหลือง 4 หุน             850.00               850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน์านเคมีภัณฑ์               850.00 ร์านน์านเคมีภัณฑ์               850.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/14 10-มี.ค.-2563

68 สายอ์อนอ์างล์างหน์า           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านน์านเคมีภัณฑ์             1,800.00 ร์านน์านเคมีภัณฑ์             1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/14 10-มี.ค.-2563

69 กุญแจลูกบิด ชนิดมีกุญแจ           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,800.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563

70 ลวดเช่ือม           1,450.00            1,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,450.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563

71 ก์อกน้ าอ์างล์างหน์า 4 หุน           1,760.00            1,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,760.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563

72 สายฉีดช าระ (ซักโครก)           5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,000.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
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 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
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ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

73 ปล๊ักพ์วง ความยาว 5 เมตร             880.00               880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              880.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563

74 มิเตอร์ไฟฟ์าขนาด 15A (45) 1 เฟส           8,700.00            8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            8,700.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            8,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563

75 สายพาน  B 124  (ร์อง V )           1,170.00            1,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,170.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,170.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563

76 หมึกปร้ินเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 85A         17,000.00           17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          17,000.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          17,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303001 10-มี.ค.-2563

77 หมึกปร้ินเตอร์ ย่ีห์อ HP ร์ุน Laserjet 79A (Refill)           8,500.00            8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            8,500.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            8,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/21 10-มี.ค.-2563

78 บล์อกพลาสติกกันน้ า (2" x 4 ")           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,600.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/21 10-มี.ค.-2563

79 ซิลิโคนชนิดหลอด (สีขาว)             270.00               270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              270.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              270.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 37/63-26 11-มี.ค.-2563

80 สายโทรศัพท์ 2cx0.65             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซี.พี.คอม (C.P.COM)              450.00 ซี.พี.คอม (C.P.COM)              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/01 11-มี.ค.-2563

81 สายทองแดง ขนาด 6 มิล         10,800.00           10,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ซี.พี.คอม (C.P.COM)          10,800.00 ซี.พี.คอม (C.P.COM)          10,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/02 11-มี.ค.-2563

82 สายทองแดง ขนาด 16 มิล         13,500.00           13,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค          13,500.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค          13,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

83 สายทองแดง ขนาด  35 มิล         21,000.00           21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค          21,000.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค          21,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

84 หางปลา เบอร์ 6             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              300.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

85 หางปลา เบอร์ 16             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

86 หางปลา เบอร์ 35             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

87 ท์อ พีวีซี 1-1/2 น้ิว ช้ัน 8.5 ปลายตรง           2,000.00            2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,000.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

88 ต์อตรง พีวีซี 1.5 น้ิว             170.00               170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              170.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              170.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

89 ข์อโค์ง 90 สีเหลือง 1-1/2 น้ิว             640.00               640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              640.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              640.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

90 แคล์มรัดท์อ พีวีซี  1-1/2 น้ิว             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

91 ไดรวอลสกรูด า ยาว 6 x 1 น้ิว             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              120.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

92 พุกพลาสติก เบอร์ 7               45.00                45.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค                45.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค                45.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

93 ผ์าขนหนูขนาด 27x54 น้ิว           7,680.00            7,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            7,680.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            7,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

94 ตะกร์าพลาสติกขนาด 12x15 ซม.             330.00               330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              330.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              330.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

95 กระบอกไฟฉาย ขนาดใหญ์พร์อมถ์านไฟฉาย             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              700.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

96 ถ์านกระดุม           2,970.00            2,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,970.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,970.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 24/07-08 12-มี.ค.-2563

97 กระโถนเคลือบ  กว์าง 14 ซม.             960.00               960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              960.00 ห์าง ศรีเกษม              960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/104 12-มี.ค.-2563

98 ถุงซองซิป 30x40 ซม.             800.00               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              800.00 ห์าง ศรีเกษม              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/104 12-มี.ค.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
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ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

99 ฟ์ล์มห์ุมถนอมอาหาร             400.00               400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              400.00 ห์าง ศรีเกษม              400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/104 12-มี.ค.-2563

100 ต์ูน้ าเย็น STANDARD ABS-SC1           3,200.00            3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            3,200.00 ห์าง ศรีเกษม            3,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/104 12-มี.ค.-2563

101 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            3,000.00 ห์าง ศรีเกษม            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/104 12-มี.ค.-2563

102 พัดลมต้ังพ้ืนขนาดใบพัด 16 น้ิว           4,500.00            4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            4,500.00 ห์าง ศรีเกษม            4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/104 12-มี.ค.-2563

103 ขาแขวน แอลอีดี ทีวี ส าหรับยึดผนัง ขนาด 14-42 น้ิว           1,200.00            1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,200.00 ห์าง ศรีเกษม            1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/104 12-มี.ค.-2563

104 กระติกน้ าร์อนขนาด 2.8 ลิตร           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            1,600.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/09 12-มี.ค.-2563

105 เคร่ืองเคล่ือบบัตรขนาด A4           1,530.00            1,530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            1,530.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            1,530.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/11 12-มี.ค.-2563

106 เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดกลาง             162.00               162.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              162.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              162.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/11 12-มี.ค.-2563

107 ตลับชาด เบอร์ 2 (สีแดง)             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              100.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/10 12-มี.ค.-2563

108 ตลับชาด เบอร์ 2 (สีน้ าเงิน)             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              100.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/12 12-มี.ค.-2563

109 เชือกผูกของ ขาว-แดง             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              540.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

110 นาฬิกาแขวนผนัง             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              450.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

111 กะบะเอกสาร 5 ล้ินชัก             576.00               576.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              576.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              576.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

112 กล์องใส์แฟ์ม 3 ช์อง             334.00               334.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              334.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              334.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

113 คลิปหนีบกระดาษสีด า เบอร์ 108               63.00                63.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า                63.00 รวมมิตรสรรพสินค์า                63.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

114 หมึกเติมตลับชาด               54.00                54.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า                54.00 รวมมิตรสรรพสินค์า                54.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

115 ด์ามมีดคัตเตอร์             250.00               250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              250.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

116 เทปกาวย์น ขนาด 1.5 น้ิว             810.00               810.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              810.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              810.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563
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117 เทปโฟมกาวสองหน์า (ชนิดหนา)             800.00               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              800.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

118 สมุดเบอร์ 1 (ใหญ์)             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              540.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
05/29, 09/29, 

10/30
12-มี.ค.-2563

119 สมุดเบอร์ 2 (เล็ก)             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              900.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

120 แฟ์มห์วง 1 น้ิว ตราช์าง           1,200.00            1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            1,200.00 รวมมิตรสรรพสินค์า            1,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

121 กระดาษคาร์บอน             252.00               252.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              252.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              252.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

122 ซองจดหมาย เบอร์ 9 พิมพ์ครุฑ             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              500.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

123 ซองสีน้ าตาล ขนาด A4 ไม์ขยายข์าง             562.00               562.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              562.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              562.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

124 ยางยืดเบอร์ 4  (ยาว 288 หลา /ม์วน)ตรา 7 ดาว             550.00               550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              550.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              550.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

125 ยางยืดเบอร์ 4  (ยาว 288 หลา /ม์วน)ตรา วีนัส             530.00               530.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              530.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              530.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

126 สวิตซ์ยกกระจกประตูหน์า RH.GMI700,C Cab           2,345.44            2,345.44 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า            2,345.44 รวมมิตรสรรพสินค์า            2,345.44 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

127 ค์าบริการตรวจเช็คและซ์อม             107.00               107.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              107.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              107.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 10/31 12-มี.ค.-2563

128 ค์าบริการรายป์ จีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracker) มี.ค.63-มี.ค.64         12,840.00           12,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ          12,840.00 ร์าน ปทุมวรรณ          12,840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/19 12-มี.ค.-2563

129 นม UHT รสจืด 180 มล.           6,000.00            6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ            6,000.00 ร์าน ปทุมวรรณ            6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/19 12-มี.ค.-2563

130 เส์นหม่ี 180 กรัม/หีบ             595.00               595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูแรบบิท ออโต์ จ ากัด (ส านักงานใหญ์)              595.00 บริษัท บลูแรบบิท ออโต์ จ ากัด (ส านักงานใหญ์)              595.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BB1-20030023 13-มี.ค.-2563

131 ขนมคัสตาร์ดเค์กบรรจุซอง 17 กรัม           5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูแรบบิท ออโต์ จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,000.00 บริษัท บลูแรบบิท ออโต์ จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BB1-20030023 13-มี.ค.-2563

132 ซีอ้ิวด า ขนาด 940 ซีซี             294.00               294.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เคที. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2547              294.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เคที. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2547              294.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1/63-28 13-มี.ค.-2563

133 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 DS6303/00281 13-มี.ค.-2563

134 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 DS6303/00281 13-มี.ค.-2563

135 เฟรชชิว ดีสโพส แอนต้ีฟอกซ์ 2 ด์าน           2,550.00            2,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,550.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,550.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6303/00336 17-มี.ค.-2563

136 ถุงมือพีวีซียาว จ๊ัมศอก (เบอร์ M ,เบอร์ L) ALS-GPV           3,800.00            3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,800.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6303/00336 17-มี.ค.-2563

137 กระดาษห์อเคร่ืองมือแพทย์ ขนาด 90x90 ซม.           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            4,000.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6303/00336 17-มี.ค.-2563

138 กระดาษ ฟ์า 55g. ขนาด 90x90 ซม.           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            4,000.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6303/00336 17-มี.ค.-2563

139 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673100 BK (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,040.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6304074 16-มี.ค.-2563

140 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673200 C (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,040.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6304074 16-มี.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

141 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673300 M  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด            1,040.00 บริษัท โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV6300829, 

IV6300924
19-มี.ค.-2563

142 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673400 Y  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด            1,040.00 บริษัท โกร์ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV6300829, 

IV6300924
19-มี.ค.-2563

143 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673500 LC  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

144 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673600 LM  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

145 หมึกเติม EPSON T6641 BK 70 ml             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              600.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

146 หมึกเติม EPSON T6642 C 70 ml             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

147 หมึกเติม EPSON T6643 M 70 ml             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

148 หมึกเติม EPSON T6644 Y 70 ml             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

149 สุขภัณฑ์ ชักโครก           5,980.00            5,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            5,980.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            5,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

150 สะดืออ์างล์างหน์า           2,160.00            2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            2,160.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            2,160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

151 งอฉาก พีวีซี 1.5 น้ิว             200.00               200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              200.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

152 ต์อตรงเกลียวนอก พีวีซี 1.5 น้ิว             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              150.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/40 20-มี.ค.-2563

153 ต์อตรงเกลียวใน พีวีซี 1.5 น้ิว             200.00               200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              200.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303034 23-มี.ค.-2563

154 จ์างเหมาบริการซ์อมแซมงานปรับอากาศปลอดเช้ือพร์อมระบบควบคุมอากาศปลอดเช้ือ ส าหรับห์องผ์าตัด จ านวน 2 ห์อง        120,000.00         120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด         120,000.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด        120,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303034 23-มี.ค.-2563

155 ตรวจ Cytology           5,960.00            5,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,960.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303034 23-มี.ค.-2563

156 น้ ายาตรวจวัดค์า PT-Reagent         30,400.00           30,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          30,400.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          30,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303034 23-มี.ค.-2563

157 น้ ายาตรวจวัดค์า APTT-Reagent         15,600.00           15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          15,600.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด          15,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6303034 23-มี.ค.-2563

158 น้ ายาตรวจ CREATININE-Enzyme         25,920.00           25,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด          25,920.00 บริษัท วินด์ชิลล์ จ ากัด          25,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IN6303015 10-มี.ค.-2563

159 น้ ายาส าหรับตรวจ Uric Acid         16,500.00           16,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์          16,500.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์          16,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
อว 

8393(8).2/1774
02-มี.ค.-2563

160 น้ ายาตรวจ ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT)         26,950.00           26,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จ ากัด          26,950.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด          26,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I2003129 12-มี.ค.-2563

161 น้ ายาตรวจ TRIGLYCERIDE         23,100.00           23,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จ ากัด          23,100.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด          23,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I2003129 12-มี.ค.-2563

162  สอบเทียบ Liquid In Glassthermometer(3 Point) Cal :36,37,38 C           1,284.00            1,284.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            1,284.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            1,284.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0137 12-มี.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

163  สอบเทียบ Liquid In Glassthermometer (1 Point) Cal : 4 C           3,210.00            3,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,210.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,210.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0137 12-มี.ค.-2563

164  สอบเทียบ Thermo-Hygrometer (2 Point) Cal : 20 C/50 %rH           3,531.00            3,531.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,531.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,531.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0137 12-มี.ค.-2563

165  สอบเทียบ Therno-Hygrometer (1 Point) Cal : 4 C           3,852.00            3,852.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,852.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            3,852.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0137 12-มี.ค.-2563

166 สอบเทียบ Micro Pipette 1 ch (3 Point) Cal : 10,50 100 %Volume           4,280.00            4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            4,280.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด            4,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6108059 20-มี.ค.-2563

167 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 63/037 27-มี.ค.-2563

168 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         23,040.00           23,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          23,040.00 นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          23,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/038 27-มี.ค.-2563

169 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         20,520.00           20,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          20,520.00 นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          20,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/039 27-มี.ค.-2563

170 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         17,640.00           17,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          17,640.00 นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          17,640.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0310 27-มี.ค.-2563

171 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานกล์ุมการพยาบาล(วิสัญญี)ของโรงพยาบาล           7,920.00            7,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            7,920.00 นางสาว ภัสนันท์  อินเสียร            7,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0311 27-มี.ค.-2563

172 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 63/0312 27-มี.ค.-2563

173 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         20,160.00           20,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          20,160.00 นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          20,160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0313 27-มี.ค.-2563

174 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         24,480.00           24,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          24,480.00 นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          24,480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0314 27-มี.ค.-2563

175 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วยศัลยกรรม ของโรงพยาบาล           8,640.00            8,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            8,640.00 นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            8,640.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0315 27-มี.ค.-2563

176 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน กล์ุมงานเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาล           8,700.00            8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            8,700.00 นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            8,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0316 26-มี.ค.-2563

177 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญหญิง ของโรงพยาบาล         14,625.00           14,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          14,625.00 นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          14,625.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0317 27-มี.ค.-2563

178 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         16,250.00           16,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          16,250.00 นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          16,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0318 27-มี.ค.-2563

179 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         22,750.00           22,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          22,750.00 นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          22,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0319 27-มี.ค.-2563

180 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล           7,560.00            7,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ขนิษฐา  จิตอารี            7,560.00 นางสาว ขนิษฐา  จิตอารี            7,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0320 27-มี.ค.-2563

181 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 63/0321 27-มี.ค.-2563

182 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย ศัลยกรรม ของโรงพยาบาล         18,200.00           18,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พนิดา  ทายะ          18,200.00 นางสาว พนิดา  ทายะ          18,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0322 27-มี.ค.-2563

183 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงานของหน์วยวิสัญญีของโรงพยาบาล           6,300.00            6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุดารัตน์  แก์ววิเชียร            6,300.00 นางสาว สุดารัตน์  แก์ววิเชียร            6,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0323 27-มี.ค.-2563

184 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก( ICU) ของโรงพยาบาล         16,575.00           16,575.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว จีรนันท์  จันต์ะวงค์          16,575.00 นางสาว จีรนันท์  จันต์ะวงค์          16,575.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0324 27-มี.ค.-2563

185 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานบริการอาหารของโรงพยาบาล           8,100.00            8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บังอร  อุตรชน            8,100.00 นางสาว บังอร  อุตรชน            8,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0325 26-มี.ค.-2563

186 จ์างรายช่ัวโมง(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานบริการอาหารของโรงพยาบาล           2,100.00            2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บังอร  อุตรชน            2,100.00 นางสาว บังอร  อุตรชน            2,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0325 26-มี.ค.-2563

187 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           7,200.00            7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            7,200.00 นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            7,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0326 27-มี.ค.-2563

188 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           7,500.00            7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย  อินท า            7,500.00 นาย ธวัชชัย  อินท า            7,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0327 27-มี.ค.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง
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ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

189 เน้ือหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผ์ูป์วย )         69,920.00           69,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์          69,920.00 นางล าดวน เนตรทิพย์          69,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/035 27-มี.ค.-2563

190 วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให์ผ์ูป์วยในโรงพยาบาล         87,957.00           87,957.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          87,957.00 กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          87,957.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/036 27-มี.ค.-2563

191 น้ าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร           6,349.00            6,349.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            6,349.00 บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            6,349.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/034 27-มี.ค.-2563

192 น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว         42,520.30           42,520.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          42,520.30 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          42,520.30 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000053 27-มี.ค.-2563

193 น้ ามันแก์สโซฮอล์ 91           1,756.80            1,756.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            1,756.80 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            1,756.80 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000053 27-มี.ค.-2563

194 น้ ามันแก์สโซฮอล์ 95             743.30               743.30 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              743.30 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              743.30 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000053 27-มี.ค.-2563

195 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 48 กก           8,400.00            8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000048 25-มี.ค.-2563

196 ท าตรายาง ส าหรับใช์ในหน์วยงานของโรงพยาบาล           1,210.00            1,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านท าป์ายสมภพ            1,210.00 ร์านท าป์ายสมภพ            1,210.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/05 23-มี.ค.-2563

197 ข์าวเจ์าหอมมะลิชนิดกล์อง บรรจุกระสอบ 45 กก.           3,150.00            3,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            3,150.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            3,150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54/19 16-มี.ค.-2563

198 ข์าวเจ์าหอมมะลิ ขัดขาว บรรจุกระสอบ 45 กก.         11,520.00           11,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          11,520.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          11,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54/19 16-มี.ค.-2563

199 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         15,600.00           15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวลักษณ์  บริครุฑ          15,600.00 นางสาว เสาวลักษณ์  บริครุฑ          15,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0328 27-มี.ค.-2563

200 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน หน์วยงานพัสดุ ของโรงพยาบาล         10,500.00           10,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รินรดา  ณ น์าน          10,500.00 นางสาว รินรดา  ณ น์าน          10,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0329 26-มี.ค.-2563

201 แอลอีดี ทีวี ขนาด 55 น้ิว         58,000.00           58,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)          58,000.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)          58,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/13 27-มี.ค.-2563

202 ถังขยะพลาสติกทรงเหล่ียม บรรจุ 68 ลิตร         30,600.00           30,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          30,600.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          30,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630327-0001
27-มี.ค.-2563

203 ถังขยะพลาสติกทรงเหล่ียม บรรจุ 87 ลิตร         18,410.00           18,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          18,410.00 บริษัท สยามโกลบอลเฮ์าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน์าน          18,410.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630327-0001
27-มี.ค.-2563

204 AMN 428E MicroMax-NS#LAKELAND Chemical Twig Size:M         17,120.00           17,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากัด          17,120.00 บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากัด          17,120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 2563-0025 30-มี.ค.-2563

205 สบ์ูเหลวส าหรับล์างมือ (POSE LIQUID SOAP/ 5Lit)           7,800.00            7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด            7,800.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด            7,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 51623 30-มี.ค.-2563

206 ปล๊ักพ์วง ความยาว 8 เมตร             740.00               740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              740.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              740.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563

207 ปล๊ักพ์วง ความยาว 5 เมตร             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              300.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563

208 มอเตอร์เฟ์องส์ายพัดลม             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              900.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563

209 คาปาซิเตอร์พัดลม  2UF             250.00               250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              250.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563

210 คาปาซิเตอร์พัดลม 1.5UF             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              450.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563

211 หลอดไฟ LED ขนาด 9 W           1,308.00            1,308.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,308.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,308.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563

212 แบตเตอร่ี 12V 3.2A             625.00               625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              625.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              625.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563
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213 แม็คเนติก 220V 1P 30A           1,750.00            1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,750.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/03 30-มี.ค.-2563

214 ถุงร์อน 4x7"             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              450.00 ห์าง ศรีเกษม              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/118 30-มี.ค.-2563

215 ฟ์ล์มถนอมอาหาร           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            4,000.00 ห์าง ศรีเกษม            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/118 30-มี.ค.-2563

216 พลาสติกใสห์อของ กันช้ืน 54น้ิว           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,500.00 ห์าง ศรีเกษม            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/118 30-มี.ค.-2563

217 น้ ายาปรับผ์าน์ุม           8,880.00            8,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด            8,880.00 บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด            8,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/03/02942 31-มี.ค.-2563

218 น้ ายาซักผ์าขาว ขจัดคราบเลือด           5,400.00            5,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด            5,400.00 บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด            5,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/03/02942 31-มี.ค.-2563

219 ผงซักฟอกเคร่ืองมายด์ไวท์พลัส         16,200.00           16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด          16,200.00 บริษัท ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย จ ากัด          16,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/03/02942 31-มี.ค.-2563

220 สายแลนด์ Cat-6           4,890.00            4,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            4,890.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            4,890.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/04 31-มี.ค.-2563

221 สาย RG6 ซิล 95 % 100/ม์วน (สายภายใน/ภายนอก)           5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            5,000.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/04 31-มี.ค.-2563

222 บูสเตอร์ขยายสัญญาณทีวี           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,800.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/04 31-มี.ค.-2563

223 แคลมป์ค์ู 16-70             750.00               750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              750.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/04 31-มี.ค.-2563

224 โทรศัพท์ แบบไร์สาย           2,780.00            2,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,780.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,780.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/05 31-มี.ค.-2563

225 น้ าด่ืมบรรจุขวด 600 มล.           4,500.00            4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            4,500.00 บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            4,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/49 30-มี.ค.-2563

226 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4           4,750.00            4,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            4,750.00 พร้ินท์ทูโกล            4,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/08 31-มี.ค.-2563

227 กระดาษถ์ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A5           3,920.00            3,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            3,920.00 พร้ินท์ทูโกล            3,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/08 31-มี.ค.-2563

228 กระดาษถ์ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด A4           2,550.00            2,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            2,550.00 พร้ินท์ทูโกล            2,550.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/08 31-มี.ค.-2563

229 จ์างเหมาผลิตเอกสารของโรงพยาบาล         29,075.00           29,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล          29,075.00 พร้ินท์ทูโกล          29,075.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/09, 16/10 31-มี.ค.-2563

230 สายแลน CAT5e  (US9015) Original  UTP Cable (305m./Box)           3,500.00            3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านไอ ที ชอป            3,500.00 ร์านไอ ที ชอป            3,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/0462 31-มี.ค.-2563

231 หัวสายแลน RJ45 (CAT5  100 ช้ิน)             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านไอ ที ชอป              450.00 ร์านไอ ที ชอป              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/0462 31-มี.ค.-2563

232 ยาสีฟ์นขนาด 40 กรัม             360.00               360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              360.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6303/00487,

 DS6303/00499
24-มี.ค.-2563

233 แปรงสีฟ์น             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              300.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6303/00487,

 DS6303/00499
24-มี.ค.-2563
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234 แชมพูสระผมขนาด 70 มล.             544.00               544.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              544.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              544.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6303/00487,

 DS6303/00499
24-มี.ค.-2563

235 สบ์ูก์อน ขนาด 80 กรัม             324.00               324.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              324.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              324.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6303/00487,

 DS6303/00499
24-มี.ค.-2563

236 กระดาษช าระชนิดม์วนมาตรฐาน             360.00               360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              360.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6303/00487,

 DS6303/00499
24-มี.ค.-2563

237 แก์วน้ าพลาสติก ขนาด 7 ออนซ์             108.00               108.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              108.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              108.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6303/00487,

 DS6303/00499
24-มี.ค.-2563

238 น้ าด่ืมบรรจุขวด 1.5 ลิตร (6 /แพ็ค)           1,176.00            1,176.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,176.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,176.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6303/00487,

 DS6303/00499
24-มี.ค.-2563

239 ต์ูเก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก           8,700.00            8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            8,700.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            8,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6212/20 31-มี.ค.-2563

240 ช้ันวางแฟ์มต้ัง 20 ช์อง           2,950.00            2,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,950.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6212/20 31-มี.ค.-2563

241 ช้ันวางแฟ์มต้ัง 20 ช์อง           3,200.00            3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,200.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดด้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6212/20 31-มี.ค.-2563

242 ตรวจ Cytology           3,900.00            3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            3,900.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            3,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 66-2563 11-มี.ค.-2563

243 ตรวจ Fine needle aspiration           1,000.00            1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            1,000.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด            1,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 66-2563 11-มี.ค.-2563

244 ตรวจ Surgical specimen         38,980.00           38,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          38,980.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          38,980.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 66-2563 11-มี.ค.-2563

245 ANTI-A           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7578/2563 12-มี.ค.-2563

246 ANTI-B           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7578/2563 12-มี.ค.-2563

247 Anti-Human Globulin             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7578/2563 12-มี.ค.-2563

248 ANTI-D           4,000.00            4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,000.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            4,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7578/2563 12-มี.ค.-2563

249 STANDARD CELL A , B             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7578/2563 12-มี.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

250 STANDARD CELL O1 , O2             140.00               140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7578/2563 12-มี.ค.-2563

251 Coomb's control cells             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7578/2563 12-มี.ค.-2563

252 Packed Red Cells (PRC)           1,680.00            1,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,680.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7514/2563 11-มี.ค.-2563

253 Leukocyte Poor Packed Red Cells (LPRC)           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7514/2563 11-มี.ค.-2563

254 ตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน         51,460.00           51,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          51,460.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          51,460.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7514/2563 11-มี.ค.-2563

255 ตรวจคัดกรองโลหิตด์วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV)         40,500.00           40,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          40,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          40,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.7514/2563 11-มี.ค.-2563

256 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 5331352889 16-มี.ค.-2563

257 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 5331352889 16-มี.ค.-2563

258 น้ ายาส าหรับตรวจ hs-TROP T ขนาด 100 เทสต์/กล์อง         39,998.74           39,998.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          39,998.74 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          39,998.74 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331352889 16-มี.ค.-2563

259 ขวดเพาะเล้ียงเช้ือในเลือดส าหรับผ์ูใหญ์         15,680.00           15,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          15,680.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          15,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0341 19-มี.ค.-2563

260 ขวดเพาะเล้ียงเช้ือในเลือดส าหรับเด็ก         11,760.00           11,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          11,760.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          11,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0341 19-มี.ค.-2563

261 Fecal occult blood screening (Cassette) 25pcs/kit         26,840.00           26,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด          26,840.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด          26,840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6303-0676 19-มี.ค.-2563

262 ชุดตรวจ Methamphetamin ขนาดบรรจุ 100 test ต์อ ชุด           7,750.00            7,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด            7,750.00 บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด            7,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด D63-00428 19-มี.ค.-2563

263 Blood Gas /ISE  IQM CATRIDGE         13,300.00           13,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด          13,300.00 บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์ จ ากัด          13,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด NI20-03-0048 19-มี.ค.-2563

264 DG Gel Coomb's         27,600.00           27,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด          27,600.00 บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด          27,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด METX20030096 20-มี.ค.-2563

265 CPD AS5 quadrouble Blood Bag 450CC         84,358.80           84,358.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          84,358.80 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          84,358.80 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331370502 20-มี.ค.-2563

266 น้ 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 I2003306 20-มี.ค.-2563

267 น้ ายาตรวจวัดค์า APTT-Reagent         15,600.00           15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน จ ากัด          15,600.00 บริษัท เมด-วัน จ ากัด          15,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I2003306 20-มี.ค.-2563

268 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         46,472.00           46,472.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          46,472.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          46,472.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-03-0115 24-มี.ค.-2563

269 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         55,424.00           55,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          55,424.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          55,424.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-03-0114 24-มี.ค.-2563

270 PAP Geynecocytology Report             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              900.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 50254/2020 20-มี.ค.-2563

271 PAP Geynecocytology Report (โครงการ)           2,040.00            2,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            2,040.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด            2,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 50254/2020 20-มี.ค.-2563

272 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 IV016C1920 24-มี.ค.-2563

273 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 IV016C1920 24-มี.ค.-2563

274 หลอดบรรจุเลือดชนิด Lithium heparin ปริมาตร 4 ml           1,670.00            1,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,670.00 บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ เทคโนโลยี จ ากัด            1,670.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV016C1920 24-มี.ค.-2563
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ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
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275 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 IV016C1920 24-มี.ค.-2563

276 KETONE STRIP           7,222.50            7,222.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            7,222.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            7,222.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331418991 26-มี.ค.-2563

277 URISCAN 11 Strip (Urine strip 11 แถบ)         14,540.00           14,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด          14,540.00 บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด          14,540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 63030564 26-มี.ค.-2563

278 น้ ายาส าหรับตรวจ HbA1c direct reagent ขนาดบรรจุ 400 test/แพ็ค         76,000.00           76,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด          76,000.00 บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด          76,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด D63-00492 23-มี.ค.-2563

279 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 PI20-03-0770 27-มี.ค.-2563

280 น้ ายาตรวจ ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST)         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 PI20-03-0770 27-มี.ค.-2563

281 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 PI20-03-0770 27-มี.ค.-2563

282 น้ ายาตรวจ TOTAL BILIRUBIN           5,841.00            5,841.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            5,841.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            5,841.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0770 27-มี.ค.-2563

283 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 PI20-03-0770 27-มี.ค.-2563

284 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 PI20-03-0770 27-มี.ค.-2563

285 น้ ายาส าหรับตรวจ ALBUMIN           4,433.00            4,433.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            4,433.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด            4,433.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0770 27-มี.ค.-2563

286 น้ ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโทรลัยต์ (Electrolyte)         70,520.00           70,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          70,520.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากัด          70,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0766 27-มี.ค.-2563

287 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 PI20-03-0764 27-มี.ค.-2563

288 ข์าวเจ์าหอมมะลิชนิดกล์อง บรรจุกระสอบ 45 กก.           4,725.00            4,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            4,725.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน            4,725.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54/39 31-มี.ค.-2563

289 ข์าวเจ์าหอมมะลิ ขัดขาว บรรจุกระสอบ 45 กก.         24,480.00           24,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          24,480.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน          24,480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 54/39 31-มี.ค.-2563

290 ก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ 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.

0976(หนังสือ

ออกวันท่ีผิด 

ยกเลิก)

08-มี.ค.-2563

291 จ์างเหมาท าความสะอาดอาคารอาคาร ห์องพิเศษ สงฆ์อาพาธ (เดือน มี.ค.63)         11,090.00           11,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด กฤษณาเซอร์วิส 2559          11,090.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด กฤษณาเซอร์วิส 2559          11,090.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด INV-0363-20 31-มี.ค.-2563

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

0618.01.5/3236
26-มี.ค.-2563

293 ตรวจ Cytology           1,970.00            1,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            1,970.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            1,970.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
อว 

8393(8).2/2459
25-มี.ค.-2563
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294 ส์งตรวจคัดกรองภาวะพร์องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH/PKU)             625.00               625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              625.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              625.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0644.01/0956
31-มี.ค.-2563

295 โรเนียวเอกสารขนาด A4  1 ด์าน           4,025.00            4,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            4,025.00 พร้ินท์ทูโกล            4,025.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/14 30-มี.ค.-2563

296 โรเนียวเอกสารขนาด A4  2 ด์าน           1,050.00            1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล            1,050.00 พร้ินท์ทูโกล            1,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/14 30-มี.ค.-2563

297 โรเนียวเอกสารขนาด F14  1 ด์าน             250.00               250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              250.00 พร้ินท์ทูโกล              250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/14 30-มี.ค.-2563

298 โรเนียว พร์อมเข์าเล์ม (สมุดทะเบียนงานสร์างเสริมสุขภาพ)             320.00               320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พร้ินท์ทูโกล              320.00 พร้ินท์ทูโกล              320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/14 30-มี.ค.-2563

3,351,386.40    3,351,386.40     3,351,386.40    3,351,386.40    

ผ์ูเสนอรายงาน ผ์ูเห็นชอบ ผ์ูอนุมัติ

นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป์ว

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

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


