
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 Rechargeable Battery 7.4 V,1800mAh OXM CLI-ION B450         12,900.00           12,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด          12,900.00 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด          12,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด EG80000315 21-เม.ย.-2563

2 เคร่ืองเติมอากาศใต์ผิวน  า (JET ARATOR 2.2 KW)         53,000.00           53,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย          53,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย          53,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1744 02-เม.ย.-2563

3 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         16,560.00           16,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง อนงค์  เนตรทิพย์          16,560.00 นาง อนงค์  เนตรทิพย์          16,560.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/041 01-เม.ย.-2563

4 VIRULEX HIGH-TECH RE- SURGICAL GOWN.(เฉพาะชุดอย์างเดียว) Size L         17,000.00           17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          17,000.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          17,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 53516 20-เม.ย.-2563

5 POSE PE SURGICAL GOWN (ชุดผ์าตัดโพลีเอสเตอร์ สีเขียว) Size L         32,000.00           32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          32,000.00 บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด          32,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 53516 20-เม.ย.-2563

6 Goggle-02 Safety eye wear Bestsafe Brand (แว์นครอบตาธรรมดาเลนส์ไส มีวาล์ว)           5,000.00            5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากัด            5,000.00 บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากัด            5,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 631017 07-เม.ย.-2563

7 ADULT BELLOW (M-GE-ANS-1500-3378-000)*(CM ANS 08)         18,000.00           18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี แอล กร์ุป จ ากัด          18,000.00 บริษัท เอส พี แอล กร์ุป จ ากัด          18,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด N2563/203 09-เม.ย.-2563

8 Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (5M)             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              300.00 บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 256304008 10-เม.ย.-2563

9 Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (10M)             175.00               175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              175.00 บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              175.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 256304008 10-เม.ย.-2563

10 Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) TOP TECH             320.00               320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              320.00 บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 256304008 10-เม.ย.-2563

11 Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) TOP TECH             240.00               240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              240.00 บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )              240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 256304008 10-เม.ย.-2563

12 Microphone Signo (MP-702) Black           1,470.00            1,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )            1,470.00 บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )            1,470.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 256304008 10-เม.ย.-2563

13 Sound Card USB 0.15M           1,050.00            1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )            1,050.00 บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )            1,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 256304008 10-เม.ย.-2563

14 เคร่ืองส ารองไฟฟ์า ขนาด 1500 VA(1500VA APC SMC 1500IC)         44,000.00           44,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์          44,000.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์          44,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 22/42 01-เม.ย.-2563

15 ค์าถ์ายเอกสาร (เดือน มี.ค.63)           2,806.50            2,806.50 วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็ม เซอร์วิส            2,806.50 อาร์ เอ็ม เซอร์วิส            2,806.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/09 01-เม.ย.-2563

16 แผ์นอะคริลิค สี: โปร์งใส  ขนาด: 200x300 มม หนา: 3 mm           5,350.00            5,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,350.00 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BCI 20218 01-เม.ย.-2563

17 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานนวดแผนไทย งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก           1,350.00            1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว อมรภัค  สุถาลา            1,350.00 นางสาว อมรภัค  สุถาลา            1,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/042 02-เม.ย.-2563

18 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ             310.00               310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 14/03 01-เม.ย.-2563

19 หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์             310.00               310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              310.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 14/03 01-เม.ย.-2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

20 ครีมนวดผม ชนิดหัวป์์ม 460 มล.             595.00               595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              595.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              595.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

21 แชมพู ชนิดหัวป์์ม 480 มล.             595.00               595.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              595.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              595.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

22 ครีมอาบน  า ชนิดหัวป์์ม 500 มล.             645.00               645.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              645.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              645.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

23 ยาสีฟ์น ขนาด 20 กรัม             825.00               825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              825.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              825.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

24 แปรงสีฟ์น           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,500.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

25 แชมพูสระผมขนาด 70 มล.           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
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

26 กระดาษช าระ ป์อปอัพ (50แผ์น/ห์อ)             720.00               720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              720.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

27 ถุงพลาสติกใส ขนาด 7 x 11               72.00                72.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด                72.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด                72.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

28 แก์วน  าพลาสติก ขนาด 6 ออนซ์             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              150.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

29 สบ์ูก์อน ขนาด 80 กรัม           1,350.00            1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,350.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
DS6304/00049,

 DS6304/00050
03-เม.ย.-2563

30 จ์างเหมาท าความสะอาดอาคารอาคาร ห์องพิเศษ สงฆ์อาพาธ (เดือน เม.ย.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-0463-20 30-เม.ย.-2563

31 ชุดหลอดไฟฟ์า UV ฆ์าเชื อ ขนาด 36 w           8,250.00            8,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส            8,250.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส            8,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 2563/1204 02-เม.ย.-2563

32 เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ืองรถยนต์ กจ 1245 นน.ของโรงพยาบาล           2,255.03            2,255.03 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า            2,255.03 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า            2,255.03 คุณสมบัติตรงตามก าหนด REP20-00033 07-เม.ย.-2563

33 เคร่ืองท าน  าอ์ุน ขนาด 4500 วัตต์           4,900.00            4,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            4,900.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            4,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/14 07-เม.ย.-2563

34 ไดร์เป์าผม 3800 CKL 2000w           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            1,800.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/15 07-เม.ย.-2563

35 กระติกน  าร์อนขนาด 2.8 ลิตร             800.00               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              800.00 ร์านเดชาการไฟฟ์า (ส านักงานใหญ์)              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/15 07-เม.ย.-2563

36 เชือกฟางม์วนใหญ์             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              150.00 ร์านก่ิงแก์ว              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563

37 กุญแจแขวน คอสั น 45 มม.             396.00               396.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              396.00 ร์านก่ิงแก์ว              396.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563

38 กุญแจแขวน คอยาว 40 มม.             570.00               570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              570.00 ร์านก่ิงแก์ว              570.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563

39 กล์องพลาสติก ชนิด มีล์อ           1,276.00            1,276.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            1,276.00 ร์านก่ิงแก์ว            1,276.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563

40 แปรงขัดพื น             623.00               623.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              623.00 ร์านก่ิงแก์ว              623.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563

41 แปรงขัดพื น ด์ามยาว           1,287.00            1,287.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            1,287.00 ร์านก่ิงแก์ว            1,287.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563

42 ผ์าส าหรับถูพื น           1,400.00            1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            1,400.00 ร์านก่ิงแก์ว            1,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563
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43 ไม์ถูพื น           1,580.00            1,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว            1,580.00 ร์านก่ิงแก์ว            1,580.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/07, 40/09 07-เม.ย.-2563

44 กระดาษโฟโต์ขนาด A4 180 แกรม             400.00               400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              400.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/07 07-เม.ย.-2563

45 กระดาษอิ งเจ็ท  180 แกรม ขนาด A3 (20 แผ์น/ห์อ)             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              600.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 11/07 07-เม.ย.-2563

46 ชุดหลอดไฟฟ์า UV ฆ์าเชื อ ขนาด 36 w         11,556.00           11,556.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ์)          11,556.00 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ์)          11,556.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BCI 20267 17-เม.ย.-2563

47 ชุดหลอดไฟฟ์า UV ฆ์าเชื อ ขนาด 18 w           3,745.00            3,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,745.00 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,745.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด BCI 20267 17-เม.ย.-2563

48 ยางยืดเส์นแบน ขนาด 6 มิล           1,100.00            1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านโชคชัยฟ์าใหม์ 2004 (ส านักงานใหญ์)            1,100.00 ร์านโชคชัยฟ์าใหม์ 2004 (ส านักงานใหญ์)            1,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 32/1580 08-เม.ย.-2563

49 ผ์าขนหนูขนาด 30x60 นิ ว           1,797.60            1,797.60 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านมณีวรรณอาภรณ์            1,797.60 ร์านมณีวรรณอาภรณ์            1,797.60 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/28 08-เม.ย.-2563

50 ผ์าขนหนูขนาด 30x60 นิ ว (ผ์าหนา)           9,309.00            9,309.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านมณีวรรณอาภรณ์            9,309.00 ร์านมณีวรรณอาภรณ์            9,309.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 20/28 08-เม.ย.-2563

51 ถุงพลาสติกร์อน PP ขนาด 30 x 50 นิ ว             180.00               180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเสียงทอง              180.00 ร์านเสียงทอง              180.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/043 08-เม.ย.-2563

52 ถุงพลาสติกร์อน PP ขนาด 14 x 22 นิ ว             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเสียงทอง              700.00 ร์านเสียงทอง              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/043 08-เม.ย.-2563

53 ถุงซีลสูญญากาศ แบบเรียบ ขนาด 24x36 นิ ว             260.00               260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเสียงทอง              260.00 ร์านเสียงทอง              260.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/043 08-เม.ย.-2563

54 ถุงพลาสติกร์อน PP ขนาด 14 x 22 นิ ว               80.00                80.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเสียงทอง                80.00 ร์านเสียงทอง                80.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/043 08-เม.ย.-2563

55 ถุงพลาสติกร์อน PP ขนาด 30 x 50 นิ ว           1,800.00            1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเสียงทอง            1,800.00 ร์านเสียงทอง            1,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/044 08-เม.ย.-2563

56 ยางยืดเส์นแบน ขนาด 6 มิล           1,060.00            1,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญพานิช            1,060.00 เจริญพานิช            1,060.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/16-17 08-เม.ย.-2563

57 ฟองน  าแผ์น -ขนาดก 5×12 นิ ว หนา 1 นิ ว             550.00               550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญพานิช              550.00 เจริญพานิช              550.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/16-17 08-เม.ย.-2563

58 ยางยืดเส์นแบน ขนาด 6 มิล             460.00               460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญพานิช              460.00 เจริญพานิช              460.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/16-17 08-เม.ย.-2563

59 แผ์นใส PET ขนาด A4 (210 x 297 มม.) หนา 150 ไมครอน           1,050.00            1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญพานิช            1,050.00 เจริญพานิช            1,050.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/16-17 08-เม.ย.-2563

60 พลาสติกใสคุมส่ิงของแบบม์วนหนา 0.4 มิล           1,400.00            1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เจริญพานิช            1,400.00 เจริญพานิช            1,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/16-17 08-เม.ย.-2563

61 ชุดปฏิบัติงานโรงพยาบาล ชาย           6,000.00            6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง พัชรพร  จันทรักษ์            6,000.00 นาง พัชรพร  จันทรักษ์            6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/09 03-เม.ย.-2563

62 ชุดปฏิบัติงานโรงพยาบาล หญิง           9,000.00            9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง พัชรพร  จันทรักษ์            9,000.00 นาง พัชรพร  จันทรักษ์            9,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/09 03-เม.ย.-2563

63 น  าปลาบรรจุขวด (700มล.x12ขวด/ลัง)           1,380.00            1,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,380.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,380.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00058 05-เม.ย.-2563

64 ซีอิ วขาว สูตร1 (1000มล.x12ขวด/ลัง)           3,060.00            3,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,060.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,060.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00058 05-เม.ย.-2563
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65 ซีอิ วขาว สูตร 5 (700มล.x12ขวด/ลัง)             920.00               920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              920.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00058 05-เม.ย.-2563

66 ซอสถ่ัวเหลือง (600มล.x12ขวด/ลัง)             732.00               732.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              732.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              732.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00058 05-เม.ย.-2563

67 น  ามันพืช (1ลิตร./ขวด)           9,450.00            9,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            9,450.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            9,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00058 05-เม.ย.-2563

68 น  าตาลทรายแดง(1 กก./ถุง)           1,785.00            1,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,785.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,785.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00058 05-เม.ย.-2563

69 ซอสหอยนางรม บรรจุแกลลอน           3,420.00            3,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,420.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00058 05-เม.ย.-2563

70 แผ์นใยขัด ชนิดติดฟองน  า           1,305.00            1,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,305.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,305.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

71 แผ์นใยขัด ชนิดไม์ติดฟองน  า           1,620.00            1,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,620.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,620.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

72 ผงซักฟอก ชนิดซักมือ           2,880.00            2,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,880.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

73 น  ายาล์างจาน (ชนิดถุง)           2,970.00            2,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,970.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,970.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

74 ถุงหูหิ ว 6x14"             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              600.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

75 ถุงหูหิ ว 8x16"           1,140.00            1,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,140.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

76 ถุงหูหิ ว 12x20"             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

77 ถุงหูหิ ว 12x26"             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              450.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

78 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 DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

79 ถุงร์อน 8x12"           1,440.00            1,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,440.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

80 แป์งเด็ก             324.00               324.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              324.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              324.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

81 สบ์ูเด็ก             660.00               660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              660.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              660.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00059 05-เม.ย.-2563

82 ชามภาชีวะ 350 มล.           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 DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

83 จานภาชีวะ ขนาด 7 นิ ว           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 DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

84 ส์อมพลาสติก ขาว (แพ็ค 100 อัน)             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

85 ช์อนพลาสติก ขาว (แพ็ค 100 อัน)             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

86 ถ์วยน  าด่ืม PP ขนาด 6 ออนซ์             750.00               750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              750.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563
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87 ถุงร์อนใสPP  ขนาด 2 x 5 นิ ว               45.00                45.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด                45.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด                45.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

88 น  าหวานบรรจุขวด  710 cc กล่ินสละ (สีแดง) 12/ลัง           5,950.00            5,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            5,950.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            5,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

89 น  าโซดา ขนาด 325ml/ขวด แพ็คละ24ขวด           1,700.00            1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,700.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

90 กุนเชียง  (450กรัม)           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,500.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

91 ปลากระป์อง  ร์ุนฝางัด แพค10กระป์อง             845.00               845.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              845.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              845.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

92 ไข์เค็ม บรรจุ 30ฟอง/แพ็ค           1,125.00            1,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,125.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,125.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

93 กล์องเย่ือธรรมชาติเฟสท์ไบโอ 950 มล.           7,350.00            7,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            7,350.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            7,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

94 บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป รสต์มย าก์ุง ขนาด 67 กรัม.           1,480.00            1,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,480.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            1,480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00060 05-เม.ย.-2563

95 ขาแขวน แอลอีดี ทีวี ส าหรับยึดผนัง ขนาด 14-42 นิ ว           1,100.00            1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,100.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/45, 25/46 08-เม.ย.-2563

96 MY4 RELAY 24VDC+SOCKET (รีเลย์ พร์อมซ์อกเก็ต)           1,170.00            1,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,170.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,170.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/45, 25/46 08-เม.ย.-2563

97 แมกเนติก คอนแทคเตอร์ LC1-D25           2,200.00            2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,200.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 25/45, 25/46 08-เม.ย.-2563

98 จ์างเหมาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล         90,000.00           90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประทีป  จงยาว          90,000.00 นาย ประทีป  จงยาว          90,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/045 09-เม.ย.-2563

99 ตลับหมึกToner Brather TN-2150           1,150.00            1,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,150.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/01 09-เม.ย.-2563

100 คอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู         17,000.00           17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์          17,000.00 ร์าน ส.ศิริแอร์          17,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/2563, 

20/2563
09-เม.ย.-2563

101 ชุดเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์              500.00 ร์าน ส.ศิริแอร์              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
19/2563, 

20/2563
09-เม.ย.-2563

102 เคร่ืองปรับอากาศติดเพดาน ขนาด 24000บีทียู พร์อมติดตั ง         42,000.00           42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ส.ศิริแอร์          42,000.00 ร์าน ส.ศิริแอร์          42,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 21/2563 09-เม.ย.-2563

103 มอเตอร์ต์ูแช์             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอสที.อิเล็กทรอนิกส์              500.00 เอสที.อิเล็กทรอนิกส์              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 45/10 10-เม.ย.-2563

104 ว์ุนเส์น 500 กรัม/หีบ           2,160.00            2,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,160.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

105 ว์ุนเส์น 200 กรัม/หีบ           2,190.00            2,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,190.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            2,190.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

106 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 DS6304/00110 16-เม.ย.-2563
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107 ขนมคุกกี  บรรจุป์์บ 5 กก.             960.00               960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              960.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

108 เกลือป์นบรรจุกระสอบ             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

109 มะกะโรนีเส์นยาว 500 กรัม             690.00               690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              690.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              690.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

110 สปาเก็ตตี  400 กรัม             690.00               690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              690.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              690.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

111 เส์นหม่ีอบแห์ง 2700 ก.           3,280.00            3,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,280.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            3,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

112 ยางรัดของวงใหญ์             450.00               450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              450.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

113 ยางรัดของวงเล็ก             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              300.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00110 16-เม.ย.-2563

114 ผงซักฟอก ชนิดซักมือ           5,616.00            5,616.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            5,616.00 บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ ากัด            5,616.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด DS6304/00111 16-เม.ย.-2563

115 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 631832 16-เม.ย.-2563

116 รถเข็นน่ังคนพิการขนาดมาตรฐานโครงเหล็กชุปสี มีเบรคมือ ล์อแม็ค พับเก็บได์         38,000.00           38,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          38,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          38,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 631832 16-เม.ย.-2563

117 บ ารุงรักษาและตรวจเช็คชุดกล์องส์องตรวจและผ์าตัดผ์านกล์องชนิดความละเอียดสูง         52,500.00           52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมป์ส (ประเทศไทย) จ ากัด          52,500.00 บริษัท โอลิมป์ส (ประเทศไทย) จ ากัด          52,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63-01-02-112 24-เม.ย.-2563

118 PATIENT CABLE.BJ-901DIEC, 3 mm dia (NHK-K079)         14,000.00           14,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)          14,000.00 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)          14,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I1254/2563 27-เม.ย.-2563

119 Battery Supply Repack (For Defibrillator Nihon Kohden ร์ุน TEC-7721K)         38,475.00           38,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด          38,475.00 บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด          38,475.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV045/63 28-เม.ย.-2563

120 ล์อขนาด 4 นิ วเบรกเกลียวละเอียด (ETH-273TPY100T13)           1,198.40            1,198.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคทิส (ไทยแลนด์) จ ากัด            1,198.40 บริษัท แคทิส (ไทยแลนด์) จ ากัด            1,198.40 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 25090 22-เม.ย.-2563

121 ล์อขนาด 4 นิ วเกลียวละเอียด (ETH-271TPY100T13)           1,070.00            1,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคทิส (ไทยแลนด์) จ ากัด            1,070.00 บริษัท แคทิส (ไทยแลนด์) จ ากัด            1,070.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 25090 22-เม.ย.-2563

122 ฮีตเตอร์ 9000 วัตต์ (อะไหล์เคร่ืองน่ึงฆ์าเชื อ A882 งานจ์ายกลาง)         25,740.00           25,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช์าง(1992) จ ากัด          25,740.00 บริษัท น าวิวัฒน์การช์าง(1992) จ ากัด          25,740.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV 6301064 27-เม.ย.-2563

123 สายไฟเบอร์ Fiber Optic - 4 Core/เมตร           8,750.00            8,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน เอ็ม.เอ็น อิเล็คทรอนิคส์            8,750.00 ร์าน เอ็ม.เอ็น อิเล็คทรอนิคส์            8,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
NASA003IV-

630116-0001
27-เม.ย.-2563

124 เปล่ียนอะไหล์สิ นเปลืองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ์าขนาด 500 kVA VOLVO         30,334.50           30,334.50 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศวิตา เซอร์วิส เจน          30,334.50 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศวิตา เซอร์วิส เจน          30,334.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27-เม.ย.-2563

125 เปล่ียนอะไหล์สิ นเปลืองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ์าขนาด 625 kVA Perkin         32,421.00           32,421.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศวิตา เซอร์วิส เจน          32,421.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด ศวิตา เซอร์วิส เจน          32,421.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27-เม.ย.-2563

126 ไมค์โมบาย 5023           2,193.50            2,193.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีโอ แมส จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,193.50 บริษัท ทรีโอ แมส จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,193.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6310512 22-เม.ย.-2563

127 ไมค์โมบาย 5023H           2,193.50            2,193.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีโอ แมส จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,193.50 บริษัท ทรีโอ แมส จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,193.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6310512 22-เม.ย.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

128 แบตเตอร่ี ICOM IC-2GXAT (ยาว)           1,444.50            1,444.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีโอ แมส จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            1,444.50 บริษัท ทรีโอ แมส จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            1,444.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6310512 22-เม.ย.-2563

129 MOTOR GEAR (อะไหล์เคร่ือง Traction ร์ุน Eltrac 471 SN.20-691 ย่ีห์อ Enraf-Nonius)         28,500.00           28,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด          28,500.00 บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด          28,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27-เม.ย.-2563

130 Disposable Isolation coveralls SIZE: L         45,000.00           45,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนชายส์          45,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนชายส์          45,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27-เม.ย.-2563

131 ถุงคลุมเท์า           2,640.00            2,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด            2,640.00 บริษัท วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด            2,640.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/04086 24-เม.ย.-2563

132 เฟรชชิว ดีสโพส แอนตี ฟอกซ์ 2 ด์าน         15,600.00           15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด          15,600.00 บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด          15,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6304244 24-เม.ย.-2563

133 น  ายาตรวจ GLUCOSE         36,600.00           36,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          36,600.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          36,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0772 01-เม.ย.-2563

134 น  ายาตรวจ UREA/BUN         29,760.00           29,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          29,760.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          29,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0772 01-เม.ย.-2563

135 น  ายาส าหรับตรวจ Uric Acid         24,750.00           24,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          24,750.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          24,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0772 01-เม.ย.-2563

136 น  ายาตรวจ CREATININE-Enzyme         64,800.00           64,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          64,800.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          64,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0774 01-เม.ย.-2563

137 น  ายาส าหรับตรวจ CALCIUM         12,320.00           12,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          12,320.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          12,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0774 01-เม.ย.-2563

138 น  ายาส าหรับตรวจ MAGNESIUM         10,725.00           10,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,725.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,725.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0774 01-เม.ย.-2563

139 น  ายาส าหรับตรวจ INORGANIC PHOSPHOROUS         10,059.50           10,059.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,059.50 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          10,059.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0774 01-เม.ย.-2563

140 น  ายาตรวจ CHOLESTEROL         34,534.50           34,534.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          34,534.50 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          34,534.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0778 01-เม.ย.-2563

141 น  ายาตรวจ TRIGLYCERIDE         34,650.00           34,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          34,650.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          34,650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0778 01-เม.ย.-2563

142 น  ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL         13,505.00           13,505.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          13,505.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          13,505.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0778 01-เม.ย.-2563

143 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 5331440091 01-เม.ย.-2563

144 กระจกสไลด์ชนิด แก์วแบบใส (สีแดง)           1,350.00            1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,350.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,350.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6205-0247 03-เม.ย.-2563

145 กระจกสไลด์ชนิดปลายฝ์า ( Frosted end Slide)           7,250.00            7,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            7,250.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            7,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6205-0247 03-เม.ย.-2563

146 หลอดบรรจุเลือดชนิด Na Citrate ปริมาตร 2.5  ml           1,540.00            1,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,540.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            1,540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6205-0247 03-เม.ย.-2563

147 น  ายาตรวจ HIV Ab ขนาดบรรจุ 100 test/กล์อง         15,836.00           15,836.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          15,836.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          15,836.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331428276 03-เม.ย.-2563

148 น  ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์หาสารอิเลคโทรลัยต์ (Electrolyte)         70,520.00           70,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          70,520.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          70,520.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0768 03-เม.ย.-2563

149 น  ายาตรวจ Free T3 ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (FT3)         32,100.00           32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331430433 07-เม.ย.-2563
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150 น  ายาตรวจ Free T4 ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (FT4)         32,100.00           32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331430433 07-เม.ย.-2563

151 น  ายาตรวจ TSH ขนาดบรรจุ 200 test/กล์อง (TSH)         32,100.00           32,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          32,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331430433 07-เม.ย.-2563

152 น  ายาตรวจ LDL-CHOLESTEROL         94,535.00           94,535.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          94,535.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          94,535.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0780 07-เม.ย.-2563

153 น  ายาตรวจ HDL-CHOLESTEROL         57,997.50           57,997.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          57,997.50 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          57,997.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0776 07-เม.ย.-2563

154 น  ายาส าหรับตรวจ CREATINE KINASE           5,313.00            5,313.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            5,313.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            5,313.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0776 07-เม.ย.-2563

155 น  ายาตรวจ LDH         14,080.00           14,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          14,080.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          14,080.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0776 07-เม.ย.-2563

156 น  ายาส าหรับตรวจ URINARY/CSF PROTEIN           8,800.00            8,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            8,800.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            8,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-03-0776 07-เม.ย.-2563

157 DG Gel Coomb's         36,800.00           36,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด          36,800.00 บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล จ ากัด          36,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด METX20030185 07-เม.ย.-2563

158 บัตรประจ าตัวเจ์าหน์าท่ีแบบ PVC           2,475.00            2,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล            2,475.00 พริ นท์ทูโกล            2,475.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/11 20-เม.ย.-2563

159 เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ืองรถยนต์ ทะเบียน 80-8711 นน.ของโรงพยาบาล           2,487.75            2,487.75 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อีซูซุน์าน (1989)            2,487.75 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อีซูซุน์าน (1989)            2,487.75 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
SVROI2000191

4
17-เม.ย.-2563

160 ท่ีใส์ขวดเจลล์างมือ สแตนเลส แบบแขวนเตียงผ์ูป์วย           6,000.00            6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย นิพนธ์ เนตรทิพย์            6,000.00 นาย นิพนธ์ เนตรทิพย์            6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 09/32 20-เม.ย.-2563

161 ป์ายไวนิล ขนาด 3.5 x 7 เมตร (อย์ูบ์าน หยุดเชื อ เพ่ือชาติ)           3,675.00            3,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            3,675.00 ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            3,675.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 34/20 20-เม.ย.-2563

162 ป์ายไวนิล ขนาด 3 x 1.5 เมตร (อย์ูบ์าน หยุดเชื อ เพ่ือชาติ)           9,100.00            9,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            9,100.00 ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            9,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 34/20 20-เม.ย.-2563

163 ออกแบบงานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ของหน์วยงานโรงพยาบาล         13,950.00           13,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)          13,950.00 ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)          13,950.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 34/21-22 20-เม.ย.-2563

164 ออกแบบงานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ของหน์วยงานโรงพยาบาล           2,450.00            2,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            2,450.00 ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)            2,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 34/18 20-เม.ย.-2563

165 ป์ายไวนิล ขนาด 3 x 2 เมตร (ประกาศ งดเย่ียมทุกกรณี)             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)              900.00 ร์าน ป์วร์อยแปดดีไซน์ (Pua 108 Design)              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 34/13 20-เม.ย.-2563

166 ยางยืดเส์นแบน เบอร์ 4           1,100.00            1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านโชคชัยฟ์าใหม์ 2004 (ส านักงานใหญ์)            1,100.00 ร์านโชคชัยฟ์าใหม์ 2004 (ส านักงานใหญ์)            1,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 32/1570 20-เม.ย.-2563

167 ฟองน  าแผ์น -ขนาดก 5×12 นิ ว หนา 1 นิ ว             165.00               165.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านก่ิงแก์ว              165.00 ร์านก่ิงแก์ว              165.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 40/05 20-เม.ย.-2563

168 กล์อง PVC ขนาด 2x4 แบบลอย             750.00               750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              750.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

169 ข์อต์อสายไฟ             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              150.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563
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170 คลิป PVC 5C             150.00               150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              150.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              150.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

171 เทปพันสายไฟ             900.00               900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              900.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

172 ลูกปล๊ักแบบมีช์องสายกราวด์           2,800.00            2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,800.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

173 ลูกปล๊ักเมจิก (แบบใหม์)             760.00               760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              760.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

174 ลูกสวิตซ์เมจิก (แบบเก์า)             760.00               760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              760.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

175 ลูกสวิตซ์เมจิก (แบบใหม์)             380.00               380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              380.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              380.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

176 สตาร์ทเตอร์             650.00               650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              650.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

177 หลอดไฟนีออน 18 วัตต์           1,625.00            1,625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,625.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,625.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

178 หลอดไฟนีออน 36 วัตต์           1,875.00            1,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,875.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,875.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

179 ถ์านชาร์ทไฟ 1.2V  ขนาด AAA           1,750.00            1,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,750.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            1,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

180 ถ์านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AAA             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              540.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

181 ถ์านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด AA             540.00               540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              540.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              540.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

182 ถ์านไฟฉาย ขนาด AAA             600.00               600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 26/24-25 20-เม.ย.-2563

183 กล์องพลาสติก ชนิด มีล์อ           6,750.00            6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            6,750.00 ห์าง ศรีเกษม            6,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

184 ตะกร์าพลาสติก ทรงส่ีเหล่ียม           2,000.00            2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            2,000.00 ห์าง ศรีเกษม            2,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

185 กระดาษช าระชนิดม์วน             256.00               256.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              256.00 ห์าง ศรีเกษม              256.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

186 รองเท์าฟองน  า             765.00               765.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              765.00 ห์าง ศรีเกษม              765.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

187 รองเท์าบูท           1,680.00            1,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,680.00 ห์าง ศรีเกษม            1,680.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

188 ตะกร์าพลาสติกขนาด 12x15 ซม.             275.00               275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              275.00 ห์าง ศรีเกษม              275.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

189 ถังขยะ ขนาด 35 ลิตร           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,600.00 ห์าง ศรีเกษม            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

190 ถังน  าขนาด 17 แกลลอน             440.00               440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              440.00 ห์าง ศรีเกษม              440.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

191 ถังน  าขนาด 6.5 แกลลอน             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              300.00 ห์าง ศรีเกษม              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563
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192 ถังขยะ ขนาด 18 ลิตร             880.00               880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              880.00 ห์าง ศรีเกษม              880.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/133 20-เม.ย.-2563

193 ชุดกันฝน(ชุดเสื อกันฝนแบบสวมหัวพร์อมกางเกง)           3,000.00            3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            3,000.00 ห์าง ศรีเกษม            3,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/134 20-เม.ย.-2563

194 รองเท์าบูท           4,200.00            4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            4,200.00 ห์าง ศรีเกษม            4,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/134 20-เม.ย.-2563

195 รองเท์าฟองน  า           1,485.00            1,485.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม            1,485.00 ห์าง ศรีเกษม            1,485.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/134 20-เม.ย.-2563

196 ถุงพลาสติกร์อน PP ขนาด 28 x 36 นิ ว             375.00               375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์าง ศรีเกษม              375.00 ห์าง ศรีเกษม              375.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/134 20-เม.ย.-2563

197 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673100 BK (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

198 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673200 C (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

199 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673300 M  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

200 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673400 Y  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

201 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673500 LC  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

202 หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ Epson 70 ml T673600 LM  (Original)           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

203 หมึกเติม EPSON T6641 BK 70 ml             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

204 หมึกเติม EPSON T6642 C 70 ml             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

205 หมึกเติม EPSON T6643 M 70 ml             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

206 หมึกเติม EPSON T6644 Y 70 ml             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/04 20-เม.ย.-2563

207 ถุงขยะสีแดง(32x40) ขยะติดเชื อ           6,000.00            6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            6,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30014-140463 17-เม.ย.-2563

208 ถุงขยะสีด า 12x20"           6,450.00            6,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            6,450.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            6,450.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30015-150463 17-เม.ย.-2563

209 ถุงขยะสีด า 24x30"         10,750.00           10,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ          10,750.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ          10,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30015-150463 17-เม.ย.-2563

210 ถุงขยะสีแดง 12x20"           4,725.00            4,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            4,725.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            4,725.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30015-150463 17-เม.ย.-2563

211 ถุงขยะสีแดง 24"x30"           6,300.00            6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            6,300.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด อินจักร ธุรกิจ            6,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 30015-150463 17-เม.ย.-2563

212 ข์อต์อส าหรับใช์งานเคร่ืองช์วยหายใจ (Power Take Off)           3,400.00            3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส            3,400.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส            3,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ME-IV 075-63 17-เม.ย.-2563

213 ชุดขวดกันล์น (Trap)           2,200.00            2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส            2,200.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส            2,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ME-IV 075-63 17-เม.ย.-2563
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214 ขวด Polycarbonate 1200 CC. พร์อมฝา (Amvex)         36,000.00           36,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส          36,000.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส          36,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ME-IV 075-63 17-เม.ย.-2563

215 เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ือง รถยนต์ทะเบียน กง 1757 นน.ของโรงพยาบาล           7,536.25            7,536.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด            7,536.25 บริษัท มิตซูคูอาริยะน์าน จ ากัด            7,536.25 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
TS247-2004-

00008
21-เม.ย.-2563

216 เสื อคลุมปฏิบัติงาน         58,400.00           58,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง บัวลอย  สุวัฒนา          58,400.00 นาง บัวลอย  สุวัฒนา          58,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/10 21-เม.ย.-2563

217 หน์ากากอนามัย (ชนิดผ์า)           7,872.00            7,872.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง อ าไพ  ไชยยะ            7,872.00 นาง อ าไพ  ไชยยะ            7,872.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 02/10 21-เม.ย.-2563

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

0618.01.5/3478
03-เม.ย.-2563

219 ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื อวัณโรคและเชื อไมโครแบคทีเรียอ่ืนๆด์อยเทคนิค PCR             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              700.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0618.01.5/3690
09-เม.ย.-2563

220 AFB Set (Ziehl-Neelsen staining ) ขนาดบรรจุ 450 มล.           2,100.00            2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,100.00 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ดวานซ์ จ ากัด            2,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด IV6304-0448 13-เม.ย.-2563

221 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 IV6304-0448 13-เม.ย.-2563

222 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 IV6304-0448 13-เม.ย.-2563

223 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 INV6304-0083 13-เม.ย.-2563

224 ส์งตรวจหาเชื อวัณโรคโดยวิธี Culture Real Time PCR for MTB/Rif by genexpert           6,600.00            6,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานป์องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม์            6,600.00 ส านักงานป์องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม์            6,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0418.8/1101
13-เม.ย.-2563

225 ขวดเพาะเลี ยงเชื อในเลือดส าหรับผ์ูใหญ์         19,600.00           19,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          19,600.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด          19,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-04-0297 16-เม.ย.-2563

226 ขวดเพาะเลี ยงเชื อในเลือดส าหรับเด็ก           7,840.00            7,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            7,840.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง จ ากัด            7,840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด PI20-04-0297 16-เม.ย.-2563

227 CHOCOLATE AGAR (PLATE)             720.00               720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ (ส านักงานใหญ์)              720.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ (ส านักงานใหญ์)              720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I63040341 16-เม.ย.-2563

228 SHEEP BLOOD AGAR (PLATE)             720.00               720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ (ส านักงานใหญ์)              720.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ (ส านักงานใหญ์)              720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I63040341 16-เม.ย.-2563

229 MACCONKEY AGAR (PLATE)             720.00               720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ (ส านักงานใหญ์)              720.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ (ส านักงานใหญ์)              720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด I63040341 16-เม.ย.-2563
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230 Leukocyte Poor Packed Red Cells (LPRC)           2,500.00            2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            2,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            2,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.10683/2563 14-เม.ย.-2563

231 ตรวจคัดกรองโลหิตตามมาตรฐาน         37,820.00           37,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          37,820.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          37,820.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.10683/2563 14-เม.ย.-2563

232 ตรวจคัดกรองโลหิตด์วยวิธี NAT (HIV/HCV/HBV)         30,500.00           30,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          30,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย          30,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.10683/2563 14-เม.ย.-2563

233 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.10683/2563 14-เม.ย.-2563

234 STANDARD CELL A , B             120.00               120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.10574/2563 14-เม.ย.-2563

235 STANDARD CELL O1 , O2             140.00               140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              140.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.10574/2563 14-เม.ย.-2563

236 Coomb's control cells             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.10574/2563 14-เม.ย.-2563

237 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน กล์ุมงานเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาล           9,000.00            9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            9,000.00 นางสาว โสภารัตน์  จิตอารี            9,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/042 27-เม.ย.-2563

238 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน หน์วยงานพัสดุ ของโรงพยาบาล           9,660.00            9,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รินรดา  ณ น์าน            9,660.00 นางสาว รินรดา  ณ น์าน            9,660.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/043 27-เม.ย.-2563

239 น  าด่ืมบรรจุถัง 20 ลิตร           5,502.00            5,502.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            5,502.00 บริษัท ป์วนครพาณิชย์ จ ากัด            5,502.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/041 28-เม.ย.-2563

240 น  ามันดีเซลหมุนเร็ว         34,462.80           34,462.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          34,462.80 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร          34,462.80 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000056 28-เม.ย.-2563

241 น  ามันแก์สโซฮอล์ 91             502.80               502.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              502.80 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              502.80 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000056 28-เม.ย.-2563

242 น  ามันแก์สโซฮอล์ 95             507.80               507.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              507.80 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร              507.80 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 0120-000056 28-เม.ย.-2563

243 แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 48 กก           8,400.00            8,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตรรัตน์วรนคร            8,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 012-000049 28-เม.ย.-2563

244 เนื อหมูสด (ส าหรับประกอบอาหารผ์ูป์วย )         75,250.00           75,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางล าดวน เนตรทิพย์          75,250.00 นางล าดวน เนตรทิพย์          75,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/428 30-เม.ย.-2563
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245 วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารให์ผ์ูป์วยในโรงพยาบาล         83,907.00           83,907.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          83,907.00 กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุงศรีบุญยืน          83,907.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0427 30-เม.ย.-2563

246 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         14,300.00           14,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว เสาวลักษณ์  บริครุฑ          14,300.00 นางสาว เสาวลักษณ์  บริครุฑ          14,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/048 30-เม.ย.-2563

247 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานบริการอาหารของโรงพยาบาล           7,800.00            7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บังอร  อุตรชน            7,800.00 นางสาว บังอร  อุตรชน            7,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/049 30-เม.ย.-2563

248 จ์างรายช่ัวโมง(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานบริการอาหารของโรงพยาบาล           1,462.50            1,462.50 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว บังอร  อุตรชน            1,462.50 นางสาว บังอร  อุตรชน            1,462.50 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/049 30-เม.ย.-2563

249 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           7,650.00            7,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ธวัชชัย  อินท า            7,650.00 นาย ธวัชชัย  อินท า            7,650.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/046 30-เม.ย.-2563

250 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         15,600.00           15,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          15,600.00 นางสาว ยุพาวรรณ์  ชาวส์าน          15,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0410 30-เม.ย.-2563

251 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล           7,800.00            7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            7,800.00 นางสาว วลัยพร  วังโพธ์ิ            7,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0411 30-เม.ย.-2563

252 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย ศัลยกรรม ของโรงพยาบาล         17,875.00           17,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พนิดา  ทายะ          17,875.00 นางสาว พนิดา  ทายะ          17,875.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0412 30-เม.ย.-2563

253 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงานของหน์วยวิสัญญีของโรงพยาบาล           6,000.00            6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สุดารัตน์  แก์ววิเชียร            6,000.00 นางสาว สุดารัตน์  แก์ววิเชียร            6,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0413 30-เม.ย.-2563

254 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก( ICU) ของโรงพยาบาล         15,925.00           15,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว จีรนันท์  จันต์ะวงค์          15,925.00 นางสาว จีรนันท์  จันต์ะวงค์          15,925.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0414 30-เม.ย.-2563

255 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญหญิง ของโรงพยาบาล         19,175.00           19,175.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          19,175.00 นางสาว กัญญ์วรา  ไชยวิชู          19,175.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0415 30-เม.ย.-2563

256 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน งานผ์ูป์วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล         16,900.00           16,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          16,900.00 นางสาว กมลลักษณ์  ปาละ          16,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0416 30-เม.ย.-2563

257 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         22,320.00           22,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          22,320.00 นางสาว กิตติวรา  ชุมเงิน          22,320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0417 30-เม.ย.-2563

258 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน ห์องผ์าตัด ของโรงพยาบาล         25,920.00           25,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          25,920.00 นางสาว ละอองดาว  ธีรธาราธิคุณ          25,920.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0418 30-เม.ย.-2563

259 จ์างรายวัน(รายคาบ) ผ์ูช์วยพยาบาล ปฏิบัติงานหอผ์ูป์วยศัลยกรรม ของโรงพยาบาล           8,280.00            8,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            8,280.00 นางสาว สิริกัญญา  วิไชย            8,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0419 30-เม.ย.-2563

260 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           8,700.00            8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว วัลวลี  ยอดออน            8,700.00 นางสาว วัลวลี  ยอดออน            8,700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0420 30-เม.ย.-2563

261 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย เด็ก - สงฆ์ ของโรงพยาบาล         17,280.00           17,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          17,280.00 นางสาว ฐาณมาศ  พันธ์ชน          17,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0421 30-เม.ย.-2563

262 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         17,280.00           17,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          17,280.00 นาง ทิพย์สุดา  ทนันชัย          17,280.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0422 30-เม.ย.-2563

263 จ์างรายวัน(รายคาบ) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วย สามัญชาย ของโรงพยาบาล         18,720.00           18,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          18,720.00 นางสาว พิลาวัลย์  รัตนวิฑูรย์          18,720.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0423 30-เม.ย.-2563

264 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 63/0424 30-เม.ย.-2563

265 จ์างรายวัน(รายคาบ) พนักงานช์วยเหลือคนไข์ ปฏิบัติงาน หอผ์ูป์วยหนัก ( ICU)  ของโรงพยาบาล           7,500.00            7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            7,500.00 นางสาว รัชนีกร  เดือดดี            7,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0425 30-เม.ย.-2563

266 จ์างรายวัน(รายคาบ) ปฏิบัติงานของหน์วยงานจ์ายกลางและงานซักฟอก ของโรงพยาบาล           8,250.00            8,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            8,250.00 นาย บรรดิษฐ์  หร่ังกร์ุน            8,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/047 30-เม.ย.-2563



รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
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267 ล์อยาง ขนาด 3 นิ ว แกนละเอียด           2,360.00            2,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟตี            2,360.00 ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟตี            2,360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/23 21-เม.ย.-2563

268 ล์อยางแกนเกลียวละเอียด ขนาด 5 นิ ว มีเบรค           7,840.00            7,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟตี            7,840.00 ร์านป์วสหซัพพลายไฟร์แอนด์เซฟตี            7,840.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/23 21-เม.ย.-2563

269 เหล็กกล์อง ขนาด 1"x1" หนา 2 มิล           5,100.00            5,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,100.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            5,100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

270 ฟองน  าแผ์น ส าหรับงานฉาบปูน ขนาด 1 นิ ว           1,040.00            1,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,040.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,040.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

271 ท์อ พีวีซี 4 หุน -ชั น 8.5 ปลายตรง             478.80               478.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              478.80 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              478.80 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

272 ท์อ พีวีซี 1-1/2 นิ ว ชั น 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
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

273 งอฉาก พีวีซี 1.5 นิ ว             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

274 งอฉาก พีวีซี 4 หุน             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              100.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

275 สามทาง พีวีซี 1-1/2 นิ ว               75.00                75.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                75.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                75.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

276 ต์อตรงเกลียวนอก พีวีซี 4 หุน               50.00                50.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                50.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด                50.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

277 ก๊ิปเหล็กรัดท์อ 4 หุน             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              100.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

278 ก์อกอ์างซิงค์ตั ง แบบป์ด           1,120.00            1,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,120.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด            1,120.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563
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279 วาล์วฝ์กบัว             360.00               360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              360.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              360.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

280 ชุดฝ์กบัวอาบน  า             500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              500.00 บริษัท เรืองสินเคหะกิจ จ ากัด              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
IV 6304015, IV 

6304035
21-เม.ย.-2563

281 ต์ูพลาสติก 4ลิ นชัก           3,480.00            3,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,480.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
6304/29, 

6304/31
21-เม.ย.-2563

282 ม์านริ วพลาสติก PVC             460.00               460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)              460.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)              460.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
6304/29, 

6304/31
21-เม.ย.-2563

283 ชั นสเตนเลส - ติดผนัง             430.00               430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)              430.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)              430.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
6304/29, 

6304/31
21-เม.ย.-2563

284 ต์ูวางรองเท์า  120 ซม.           2,200.00            2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,200.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
6304/29, 

6304/31
21-เม.ย.-2563

285 ไมค์ประชุมทางไกล(Conference Microphone)           4,200.00            4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามมิวสิค            4,200.00 ร์านเทพสยามมิวสิค            4,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 36/33 21-เม.ย.-2563

286 แบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ขนาด F135L HYBRID           4,800.00            4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน สมโภชน์อะไหล์ 3            4,800.00 ร์าน สมโภชน์อะไหล์ 3            4,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 1/62-019 07-เม.ย.-2563

287 จ์างเหมาสูบส่ิงปฏิกูลบ์อเกลอะ บ์านพักเจ์าหน์าท่ี หลังท่ี 32             700.00               700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ประเสริฐ ชราชิต              700.00 นาย ประเสริฐ ชราชิต              700.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 03/02 21-เม.ย.-2563

288 โต์ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม.           3,900.00            3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,900.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            3,900.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6304/30 22-เม.ย.-2563

289 เก์าอี ส านักงานขนาดกลางปรับระดับได์           5,070.00            5,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,070.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            5,070.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6304/30 22-เม.ย.-2563

290 เก์าอี ส านักงานแบบไม์มีท่ีวางแขน           2,300.00            2,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,300.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6304/30 22-เม.ย.-2563

291 เก์าอี พนักพิงตาข์าย           2,200.00            2,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,200.00 บริษัท พี.เค.เอฟ. เทรดดิ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ์)            2,200.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 6304/30 22-เม.ย.-2563

292 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด           4,800.00            4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านยาสุปรียาเภสัช            4,800.00 ร์านยาสุปรียาเภสัช            4,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 2563/11 23-เม.ย.-2563

293 เข็มเย็บจักรอุตสาหกรรม เบอร์ 11 (12/ห์อ)               50.00                50.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ                50.00 ร์าน ปทุมวรรณ                50.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 07/18 29-เม.ย.-2563

294 เข็มเย็บจักรอุตสาหกรรม เบอร์ 14 (12/ห์อ)             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ              100.00 ร์าน ปทุมวรรณ              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 07/18 29-เม.ย.-2563
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295 เข็มเย็บจักรอุตสาหกรรม เบอร์ 16 (12/ห์อ)             100.00               100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ              100.00 ร์าน ปทุมวรรณ              100.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 07/18 29-เม.ย.-2563

296 ด์ายเย็บจักรอุตสาหกรรม             420.00               420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ              420.00 ร์าน ปทุมวรรณ              420.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 07/18 29-เม.ย.-2563

297 น  ามันจักรอุตสาหกรรม             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ              300.00 ร์าน ปทุมวรรณ              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 07/18 29-เม.ย.-2563

298 ผ์าสาลู  หน์า 60 นิ ว สีขาว           1,250.00            1,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์าน ปทุมวรรณ            1,250.00 ร์าน ปทุมวรรณ            1,250.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 07/19 29-เม.ย.-2563

299 ป์ายช่ือแบบหนีบ แนวนอน ขนาด 9.7 x 11.5 ซม.              500.00               500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              500.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 14/40 29-เม.ย.-2563

300 แฟ์มเสนอเซ็น             135.00               135.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              135.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              135.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 14/40 29-เม.ย.-2563

301 เทปพิมพ์อักษร             816.00               816.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              816.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              816.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 14/40 29-เม.ย.-2563

302 เชือกผูกของ ขาว-แดง             270.00               270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              270.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              270.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 14/40 29-เม.ย.-2563

303 ลวดเย็บเล์ม 23/10             850.00               850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินค์า              850.00 รวมมิตรสรรพสินค์า              850.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 14/40 29-เม.ย.-2563

304 ลูกปล๊ักแบบมีช์องสายกราวด์           2,800.00            2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,800.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            2,800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27/15 29-เม.ย.-2563

305 หน์ากาก 1 ช์อง, 2 ช์อง. 3 ช์อง             480.00               480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              480.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค              480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27/15 29-เม.ย.-2563

306 หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 W แสงสีขาว           8,000.00            8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            8,000.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            8,000.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27/14 29-เม.ย.-2563

307 หลอดไฟ LED T8 ขนาด 9 W แสงสีขาว           3,500.00            3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            3,500.00 ร์านเทพสยามอีเล็คทริค            3,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 27/14 29-เม.ย.-2563

308 เช่ือมหน์าป์์ม (ป์์มน  างานประปา)             800.00               800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              800.00 ร์านบุญล์อมเจริญสิน(สาขาท์าวังผา)              800.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 38/63-27 29-เม.ย.-2563

309 HardDisk 2 TB HDD Seagate BARRACUDA           6,750.00            6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            6,750.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            6,750.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/07 29-เม.ย.-2563

310 Cable HDMI  4K (V.2.0) M/M (5M) UNIFLEK           1,160.00            1,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,160.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์            1,160.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/07 29-เม.ย.-2563

311 Cable HDMI  4K (V.2.0) M/M (10M) UNIFLEK             480.00               480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              480.00 ร์านศิริขวัญคอมพิวเตอร์              480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 23/07 29-เม.ย.-2563

312 ป์ุยอินทรีย์ (ป์ุยมูลสัตว์)           1,600.00            1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาง วรัชญา  ลือยศ            1,600.00 นาง วรัชญา  ลือยศ            1,600.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 63/0426 30-เม.ย.-2563

313 อ์างล์างมือและภาชนะ แสตนเลส 1 หลุม           7,400.00            7,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)            7,400.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)            7,400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SI6300094 30-เม.ย.-2563

314 ก์อกอ์างซิงค์ตั ง แบบป์ด           1,960.00            1,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)            1,960.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)            1,960.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SI6300094 30-เม.ย.-2563

315 สายน  าดีชนิดถักอลูมิเนียม 18 นิ ว             320.00               320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              320.00 ห์างห์ุนส์วนจ ากัด สุเกียว (ส านักงานใหญ์)              320.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด SI6300094 30-เม.ย.-2563

316 WEBCAM OKER A699           2,970.00            2,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )            2,970.00 บริษัท แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย จ ากัด (สาขา 2 )            2,970.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 256304030 30-เม.ย.-2563
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317 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18/03 30-เม.ย.-2563

318 หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์             300.00               300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 ข์าวตัง บ์ุคส์              300.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 18/03 30-เม.ย.-2563

319 จ์างเหมาผลิตเอกสารของโรงพยาบาล                   -                       -   วิธีเฉพาะเจาะจง พริ นท์ทูโกล                    -   พริ นท์ทูโกล                    -   คุณสมบัติตรงตามก าหนด 16/14 30-เม.ย.-2563

320 ค์าถ์ายเอกสาร (เดือน เม.ย.63)           1,103.70            1,103.70 วิธีเฉพาะเจาะจง อาร์ เอ็ม เซอร์วิส            1,103.70 อาร์ เอ็ม เซอร์วิส            1,103.70 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 01/12 30-เม.ย.-2563

321 น  ายาตรวจ HBsAg ขนาดบรรจุ 100 test/กล์อง           5,457.00            5,457.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            5,457.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด            5,457.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 5331599312 22-เม.ย.-2563

322 ตรวจ Cytology           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 130-2563 10-เม.ย.-2563

323 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 130-2563 10-เม.ย.-2563

324 ตรวจ Surgical specimen         28,220.00           28,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          28,220.00 คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย บริษัท สวนดอกพยาธิแล็บ จ ากัด          28,220.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 130-2563 10-เม.ย.-2563

325 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         95,760.00           95,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลน์าน          95,760.00 โรงพยาบาลน์าน          95,760.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
นน.

0032.2/9790
17-เม.ย.-2563

326 ตรวจ HLA/HPA crossmatch SDP (23602)           1,500.00            1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,500.00 ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ สภากาชาดไทย            1,500.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด ศล.11509/2563 21-เม.ย.-2563

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

0608.01.4/0822
22-เม.ย.-2563

328 บริการตรวจทางห์องปฏิบัติการ (Lab)         50,155.00           50,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          50,155.00 บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด          50,155.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด TI20-04-0111 27-เม.ย.-2563

329 PAP Geynecocytology Report (โครงการ)             400.00               400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              400.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              400.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 50448/2020 20-เม.ย.-2563

330 PAP Geynecocytology Report             240.00               240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              240.00 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ลาโบราทอร่ี แมเนจเม์นท์ คอร์ป จ ากัด              240.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด 50448/2020 20-เม.ย.-2563

331 ส์งตรวจคัดกรองภาวะพร์องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH/PKU)             625.00               625.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              625.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์              625.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
สธ 

0644.01/1227
24-เม.ย.-2563
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332 ส์งตรวจ Acid phosphatase           1,480.00            1,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            1,480.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์            1,480.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
อว 

8393(8).2/3623
30-เม.ย.-2563

333 ตรวจ Cytology         16,090.00           16,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์          16,090.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม์          16,090.00 คุณสมบัติตรงตามก าหนด
อว 

8393(8).2/3445
24-เม.ย.-2563

2,839,736.43    2,839,736.43     2,839,736.43    2,839,736.43    

ผ์ูเสนอรายงาน ผ์ูเห็นชอบ ผ์ูอนุมัติ

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

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

ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป์วนักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ


