
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1 หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ           600.00 600.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

ข์าวตัง บ์ุคส์ 600.00 ข์าวตัง บ์ุคส์ 600.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 01 เลขท่ี 40 2 ต.ค. 63

2

เปล่ียนถ์ายน  ามันเคร่ือง

รถยนต์ กจ 1245 นน.ของ

โรงพยาบาล

       4,174.07 4,174.07

วิธีเฉพาะเจาะจง
ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โตโยต์า

น์าน ผ์ูจ าหน์ายโตโยต์า
4,174.07

ห์างห์ุนส์วนจ ากัด โต

โยต์าน์าน ผ์ูจ าหน์ายโต

โยต์า

4,174.07
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

REP20-00106
6 ต.ค. 63

3
บ ารุงรักษาหม์อแปลง

ไฟฟ์าของโรงพยาบาล
       7,490.00 7,490.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
7,490.00

การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
7,490.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

ใบแจ์งรายการช าระ

เลขท่ี 9011601805
9 ต.ค. 63

4
บ ารุงรักษาหม์อแปลง

ไฟฟ์าของโรงพยาบาล
       3,270.99 3,270.99

วิธีเฉพาะเจาะจง
การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
3,270.99

การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
3,270.99

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

ใบแจ์งรายการช าระ

เลขท่ี 9011601935
9 ต.ค. 63

5
บ ารุงรักษาหม์อแปลง

ไฟฟ์าของโรงพยาบาล
       7,550.99 7,550.99

วิธีเฉพาะเจาะจง
การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
7,550.99

การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
7,550.99

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

ใบแจ์งรายการช าระ

เลขท่ี 9011601948
9 ต.ค. 63

6
บ ารุงรักษาหม์อแปลง

ไฟฟ์าของโรงพยาบาล
     14,482.41 14,482.41

วิธีเฉพาะเจาะจง
การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
14,482.41

การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
14,482.41

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

ใบแจ์งรายการช าระ

เลขท่ี 9011602052
9 ต.ค. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

7
บ ารุงรักษาหม์อแปลง

ไฟฟ์าของโรงพยาบาล
       3,521.18 3,521.18

วิธีเฉพาะเจาะจง
การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
3,521.18

การไฟฟ์าส์วนภูมิภาค

อ าเภอป์ว
3,521.18

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

ใบแจ์งรายการช าระ

เลขท่ี 9011602055
9 ต.ค. 63

8
ขนมคัสตาร์ดเค์กบรรจุซอง

 17 กรัม(ไส์สตอเบอร่ี)
       3,550.00 3,550.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์

มาร์เก็ต จ ากัด
3,550.00

บริษัท บ์านเฮา ซุปเปอร์

มาร์เก็ต จ ากัด
3,550.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

DS6310/00363
17 ต.ค. 63

9

จ์างเหมาซ์อมแซมฝ์า

เพดานห์องน  าหอผ์ูป์วย

สามัญหญิง

       3,000.00 3,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประทีป  เนตรทิพย์ 3,000.00 นายประทีป  เนตรทิพย์ 3,000.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 64/0101 19 ต.ค. 63

10
ตัดต์นไม์และแต์งก่ิงไม์

บริเวณภายในโรงพยาบาล
     11,500.00 11,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
นาย ประทีป  จงยาว 11,500.00 นาย ประทีป  จงยาว 11,500.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 64/0201 19 ต.ค. 63

11

บริการบ ารุงรักษาลิฟท์ 

ของโรงพยาบาล 3 อาคาร 

(ต.ค.63)

       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

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

SSS-2563/071
22 ต.ค. 63

12
หมึกปริ นเตอร์ ย่ีห์อ HP 

ร์ุน Laserjet 85A
     29,750.00 29,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
ซี.พี.คอม (C.P.COM) 29,750.00 ซี.พี.คอม (C.P.COM) 29,750.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 02 เลขท่ี 20 22 ต.ค. 63

13

ตรวจเช็คและซ์อมเคร่ือง

ผลิตน  าบริสุทธ์ิแบบ

เคล่ือนท่ีได์ (Toppure ร์ุน

 Smart 60 AC Serial 

No.55032)

     21,260.90 21,260.90

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จ ากัด 21,260.90 บริษัท เมดิทอป จ ากัด 21,260.90
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 1408447 22 ต.ค. 63



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

14
ข์าวเจ์าหอมมะลิชนิดกล์อง

 บรรจุกระสอบ 45 กก.
     14,670.00 14,670.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน 14,670.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน 14,670.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 57 เลขท่ี 35 22 ต.ค. 63

15
ข์าวเจ์าหอมมะลิ ขัดขาว 

บรรจุกระสอบ 45 กก.
     14,400.00 14,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน 14,400.00 กล์ุมโรงสีข์าวพระราชทาน 14,400.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 57 เลขท่ี 45 20 ต.ค. 63

16

จ์างเหมาขุดลอกโคลน

และทรายออกจากบ์อน  า

ดิบโรงสูบน  าประปา

โรงพยาบาล

       1,000.00 1,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย สุชาติ  สิทธิมงคล 1,000.00 นาย สุชาติ  สิทธิมงคล 1,000.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 64/0301 22 ต.ค. 63

17

จ์างเหมารถแบคโฮขุด

ปรับปรุงบ์อน  าดิบโรงสูบ

น  าประปาโรงพยาบาล

       8,000.00 8,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นาย อภิสิทธ์ิ  ไชยศิลป์ 8,000.00 นาย อภิสิทธ์ิ  ไชยศิลป์ 8,000.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 64/0401 22 ต.ค. 63

18

น  ายาส าหรับตรวจ

วิเคราะห์หาสารอิเลคโทร

ลัยต์ (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

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

PI20-10-0116
9 ต.ค. 63

19 น  ายาตรวจ GLUCOSE      78,868.50 78,868.50
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
78,868.50

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
78,868.50

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

PI20-10-2003
9 ต.ค. 63

20
น  ายาส าหรับตรวจนับและ

แยกชนิดเม็ดเลือด (CBC)
     70,000.00 70,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
70,000.00

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
70,000.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

PI20-10-0011
9 ต.ค. 63

21
น  ายาตรวจ Anti-HBs 

ขนาดบรรจุ 100 เทสต์
     83,654.74 83,654.74

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
83,654.74

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
83,654.74

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 5332585705 9 ต.ค. 63



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

22

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
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

INV6310-0242
9 ต.ค. 63

23
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 ไดซ์นอ

สติคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

14,540.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี IV 63101710 9 ต.ค. 63

24
Anti-HBs (Cassette)  30 

pcs/box
       8,460.00 8,460.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกร์ุป 

จ ากัด
8,460.00

บริษัท เอ็มพี เมดกร์ุป 

จ ากัด
8,460.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

MG6310-0077
9 ต.ค. 63

25
CPD AS5 quadrouble 

Blood Bag 450CC
     77,660.60 77,660.60

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
77,660.60

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
77,660.60

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 5332595928 12 ต.ค. 63

26
น  ายาตรวจ ALKALINE 

PHOSPHATASE (ALP)
     98,411.50 98,411.50

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
98,411.50

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
98,411.50

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

PI20-10-0118
12 ต.ค. 63

27 ตรวจ Cytology      50,240.00 50,240.00

วิธีเฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย

 บริษัท สวนดอกพยาธิ

แล็บ จ ากัด

50,240.00

คลินิกสวนดอกพยาธิ โดย

 บริษัท สวนดอกพยาธิ

แล็บ จ ากัด

50,240.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 391-2563 8 ต.ค. 63

28

หลอดบรรจุเลือดชนิด 

Clot Activator ปริมาตร

 4.0 มล.

     18,630.00 18,630.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ 

เทคโนโลยี จ ากัด
18,630.00

บริษัท ก์ูดส์ ซายน์ 

เทคโนโลยี จ ากัด
18,630.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี IV007J0820 16 ต.ค. 63

29

น  ายาส าหรับตรวจ HbA1c

 direct reagent ขนาด

บรรจุ 400 test/แพ็ค

     38,000.00 38,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด 38,000.00 บริษัท แอฟฟ์นิเท็ค จ ากัด 38,000.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี D63-01625 16 ต.ค. 63



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

30
น  ายาตรวจ TOTAL 

PROTEIN
     95,959.00 95,959.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
95,959.00

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ ง 

จ ากัด
95,959.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

PI20-10-0339
16 ต.ค. 63

31

จ์างรายวัน พนักงาน

ห์องปฏิบัติการ กล์ุมงาน

เทคนิคการแพทย์ ของ

โรงพยาบาล

       6,080.00 6,080.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาว สิรินทรา  อ์ุนถ่ิน 6,080.00 นางสาว สิรินทรา  อ์ุนถ่ิน 6,080.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 64/0401 26 ต.ค. 63

32

เนื อหมูสด (ส าหรับ

ประกอบอาหารผ์ูป์วย) 

เดือน ต.ค.63

     60,340.00 60,340.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางล าดวน เนตรทิพย์ 60,340.00 นางล าดวน เนตรทิพย์ 60,340.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 64/0501 27 ต.ค. 63

33

วัตถุดิบส าหรับประกอบ

อาหารให์ผ์ูป์วยใน

โรงพยาบาล เดือน ต.ค.63

     73,950.00 73,950.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุง

ศรีบุญยืน
73,950.00

กล์ุมผักปลอดภัยบ์านท์ุง

ศรีบุญยืน
73,950.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 64/0602 27 ต.ค. 63

34
แก์สหุงต์มขนาดบรรจุ 48

 กก
       8,400.00 8,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตร

รัตน์วรนคร
8,400.00

ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็ง

ไตรรัตน์วรนคร
8,400.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 012-000058 26 ต.ค. 63

35 น  ามันดีเซลหมุนเร็ว      41,482.20 41,482.20
วิธีเฉพาะเจาะจง ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็งไตร

รัตน์วรนคร
41,482.20

ห์างห์ุนส์วนจ ากัด เต็ง

ไตรรัตน์วรนคร
41,482.20

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

0120-000079
26 ต.ค. 63

36 เกลือป์นบรรจุกระสอบ        3,510.00 3,510.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

ร์าน ส.ทวีทรัพย์ 3,510.00 ร์าน ส.ทวีทรัพย์ 3,510.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 02 เลขท่ี 01 29 ต.ค. 63

37
แผ์นใยขัด ชนิดไม์ติด

ฟองน  า
          300.00 300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
ร์าน ส.ทวีทรัพย์ 300.00 ร์าน ส.ทวีทรัพย์ 300.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 02 เลขท่ี 02 29 ต.ค. 63



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

38
ถ์านไฟฉายอัลคาไลน์ 

ขนาด AA
          589.00 589.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร์านก่ิงแก์ว 589.00 ร์านก่ิงแก์ว 589.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 15 เลขท่ี 03 30 ต.ค. 63

39
TRIPLE  BLOOD BAG 

CPDA1 450 CC
     16,640.00 16,640.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เคทู เมดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

ส านักงานใหญ์

16,640.00

บริษัท เคทู เมดิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

ส านักงานใหญ์

16,640.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

IV6307000042
26 ต.ค. 63

40

AFB Set (Ziehl-Neelsen

 staining ) ขนาดบรรจุ 

450 มล.

     14,140.00 14,140.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ์ด

วานซ์ จ ากัด
14,140.00

บริษัท แล็บมาสเตอร์ 

แอ์ดวานซ์ จ ากัด
14,140.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี IV6310-0827 27 ต.ค. 63

41
Blood Gas /ISE  IQM 

CATRIDGE
     26,600.00 26,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์แคร์

 จ ากัด
26,600.00

บริษัท พี ซี เอ็น เฮลธ์

แคร์ จ ากัด
26,600.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

IN20-10-0058
27 ต.ค. 63

42 Urine analysis control        6,420.00 6,420.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดับเบิ ล เอส ไดแอ

คนอสติคส์ จ ากัด
6,420.00

บริษัท ดับเบิ ล เอส ได

แอคนอสติคส์ จ ากัด
6,420.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี IV6310084 27 ต.ค. 63

43
บริการตรวจทาง

ห์องปฏิบัติการ (Lab)
     91,685.00 91,685.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอ

ร่ี เซอร์วิส จ ากัด
91,685.00

บริษัท พี ซี ที ลาบอรอ

ตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด
91,685.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

TI20-10-0109
27 ต.ค. 63

44
บริการตรวจทาง

ห์องปฏิบัติการ (Lab)
     68,533.00 68,533.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอรอตอ

ร่ี เซอร์วิส จ ากัด
68,533.00

บริษัท พี ซี ที ลาบอรอ

ตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด
68,533.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด

เลขท่ี 

TI20-10-0110
27 ต.ค. 63



รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

45
น  ายาตรวจ Anti-HCV 

ขนาดบรรจุ 100 เทสต์
     64,414.00 64,414.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
64,414.00

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
64,414.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เลขท่ี 5332681415 27 ต.ค. 63

46
ค์าถ์ายเอกสาร (เดือน 

ต.ค.63)
       2,349.00 2,349.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

อาร์ เอ็ม เซอร์วิส 2,349.00 อาร์ เอ็ม เซอร์วิส 2,349.00
คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
เล์มท่ี 01 เลขท่ี 37 28 ต.ค. 63

47 ANTI-A        7,760.00 7,760.00
วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ

 สภากาชาดไทย
7,760.00

ศูนย์บริการโลหิตแห์งชาติ

 สภากาชาดไทย
7,760.00

คุณสมบัติตรง

ตามก าหนด
ท่ี ศล.27307/2563 19 ต.ค. 63

 1,362,107.08 1,362,107.08 1,362,107.08 1,362,107.08

         ผ์ูอนุมัติ

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

(นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ)
ผ์ูอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ป์ว


