
รายช่ือผู้เสนอ

ราคา
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีสัญญา

1

MOTOR GEAR 

(อะไหล้เคร่ือง 

Traction รุ้น 

Eltrac 471 

SN.20-691 ย่ีห้อ 

Enraf-Nonius)

         28,500.00 28,500.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินทิเกรท

เต็ด เมดิคอล 

เซอร้วิส จ ากัด

28,500.00

บริษัท อินทิเกรท

เต็ด เมดิคอล 

เซอร้วิส จ ากัด

28,500.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

S2-6311/020
24 พ.ย. 63

2

O2-Sensor 

(Capsule 

6850654) อะไหล้

อุปกรณ้การแพทย้

          9,630.00 9,630.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร้ 

เมดิคัล (ประเทศ

ไทย ) จ ากัด

9,630.00

บริษัท เดรเกอร้ 

เมดิคัล (ประเทศ

ไทย ) จ ากัด

9,630.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

16 พ.ย. 63

3

ตรวจเช็คและซ้อม

เคร่ืองผลิตน้ า

บริสุทธ์ิแบบ

เคล่ือนท่ีได้ 

(Toppure รุ้น 

Smart 60 AC 

Serial No.55032)

         20,116.00 20,116.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป 

จ ากัด
20,116.00

บริษัท เมดิทอป

 จ ากัด
20,116.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

16 พ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

งานพัสดุ กลุ้มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้ว

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

 วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป



4

DLAB-19400047: 

HEMATOCRIT 

ROTOR KIT 

WITH ALID AND 

A READING DISK

         20,922.70 20,922.70

วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แล็บ ลีด

เดอร้ จ ากัด
20,922.70

บริษัท แล็บ ลีด

เดอร้ จ ากัด
20,922.70

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

16 พ.ย. 63

5

สายวัดความอ่ิมตัว

ของออกซิเจนใน

เลือดแบบหนีบน้ิว

(Adult finger 

Clip Durasensor)

          8,500.00 8,500.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพ ออริต้ี

 แคร้ โปรดักส้ 

จ ากัด

8,500.00

บริษัท ไพ ออริต้ี

 แคร้ โปรดักส้ 

จ ากัด

8,500.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

16 พ.ย. 63

6

Edan TOCO 

Transducer 

Probe/ 6 Pin 

(อุปกรณ้เคร่ือง 

Fetal Monitor 

Edan รุ้น F9)

         29,000.00 29,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไพ ออริต้ี

 แคร้ โปรดักส้ 

จ ากัด

29,000.00

บริษัท ไพ ออริต้ี

 แคร้ โปรดักส้ 

จ ากัด

29,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

16 พ.ย. 63

7

ECG Paper Roll 

ขนาด 110mm x 

25 m.(ส าหรับ

เคร่ือง EKG 

Recorder Philips

 รุ้น Page Writer 

TC10)

          2,000.00 2,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไพ ออริต้ี

 แคร้ โปรดักส้ 

จ ากัด

2,000.00

บริษัท ไพ ออริต้ี

 แคร้ โปรดักส้ 

จ ากัด

2,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

16 พ.ย. 63



8

จ้างเหมาซัก

ผ้าม้านห้องบริหาร

 อาคารอ านวยการ

          3,400.00 3,400.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้าน วิมาน คอล

เลคช่ัน
3,400.00

ร้าน วิมาน คอล

เลคช่ัน
3,400.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 04 เลขท่ี

 08
4 พ.ย. 63

9

จ้างเหมาโรเนีย

วเอกสารของ

โรงพยาบาล (ต.ค.

63)

         24,600.00 24,600.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
พร้ินท้ทูโกล 24,600.00 พร้ินท้ทูโกล 24,600.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 14 เลขท่ี

 16
6 พ.ย. 63

10

สต๊ิกเกอร้โฟม

บอร้ด ขนาด 75 x

 100 ซม.(ตาราง

ปฏิบัติงานแพทย้

แผนไทย)

             250.00 250.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง

พร้ินท้ทูโกล 250.00 พร้ินท้ทูโกล 250.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 14 เลขท่ี

 18
6 พ.ย. 63

11
น้ าด่ืมบรรจุถัง 20 

ลิตร
          6,202.00 6,202.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้วนคร

พาณิชย้ จ ากัด
6,202.00

บริษัท ป้วนคร

พาณิชย้ จ ากัด
6,202.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 64 เลขท่ี

 1001
6 พ.ย. 63

12

จ้างเหมารถแบค

โฮขุดดินเพ่ือวาง

ท้อบ าบัดน้ าเสีย

ร้านอาหารของ

โรงพยาบาล

          6,000.00 6,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
นาย อภิสิทธ์ิ  

ไชยศิลป้
6,000.00

นาย อภิสิทธ์ิ  

ไชยศิลป้
6,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 64/1002 6 พ.ย. 63

13

จ้างเหมาผลิตและ

เข้าเล้มเอกสาร

ของโรงพยาบาล

          1,950.00 1,950.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง พร้ินท้ทูโกล 1,950.00 พร้ินท้ทูโกล 1,950.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 14 เลขท่ี

 15
10 พ.ย. 63



14

ปล๊ักพ้วง ใช้

ส าหรับเคร่ืองมือ

แทพย้

             850.00 850.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอี

เล็คทริค
850.00

ร้านเทพสยามอี

เล็คทริค
850.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 42 เลขท่ี

 02
12 พ.ย. 63

15

หมึกปร้ินเตอร้ 

ย่ีห้อ HP รุ้น 

Laserjet 85A

         42,500.00 42,500.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านน้านปร้ิน 42,500.00 ร้านน้านปร้ิน 42,500.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02 เลขท่ี

 14
12 พ.ย. 63

16 เหยือกน้ ามีสเกล           4,888.00 4,888.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ห้าง ศรีเกษม 4,888.00 ห้าง ศรีเกษม 4,888.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 06 เลขท่ี

 269
12 พ.ย. 63

17

หลอดไฟ LED T8

 ขนาด 16 W แสง

สีขาว

         25,100.00 25,100.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอี

เล็คทริค
25,100.00

ร้านเทพสยามอี

เล็คทริค
25,100.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 42 เลขท่ี

 01
12 พ.ย. 63

18

ข้าวเจ้าหอมมะลิ

ชนิดกล้อง บรรจุ

กระสอบ 45 กก.

         14,670.00 14,670.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง กลุ้มโรงสีข้าว

พระราชทาน
14,670.00

กลุ้มโรงสีข้าว

พระราชทาน
14,670.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 58 เลขท่ี

 17
12 พ.ย. 63

19
นม UHT รสจืด 

180 มล.
          9,300.00 9,300.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 9,300.00 ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 9,300.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02 เลขท่ี

 05
12 พ.ย. 63

20

ถุงไฮเดน (ถุงขาว

ขุ้น HD) ขนาด 5.5

 x 14 น้ิว

             990.00 990.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 990.00 ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 990.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02 เลขท่ี

 06
12 พ.ย. 63

21
ชุดมือกดน้ า 

สุขภัณฑ้
             290.00 290.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส้วนจ ากัด

 สุเกียว 

(ส านักงานใหญ้)

290.00

ห้างหุ้นส้วน

จ ากัด สุเกียว 

(ส านักงานใหญ้)

290.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

SI6300256
13 พ.ย. 63



22 สารส้ม (ชนิดใส)           7,500.00 7,500.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

7,500.00

ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

7,500.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02 เลขท่ี

 25
13 พ.ย. 63

23

Calcium 

Hypochlorite(

คลอรีนผง) 50kg

         22,800.00 22,800.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

22,800.00

ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

22,800.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 05 เลขท่ี

 05
13 พ.ย. 63

24

กระดาษถ้าย

เอกสาร 80 แกรม

 ขนาด F14

         24,686.00 24,686.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง รวมมิตร

สรรพสินค้า
24,686.00

รวมมิตร

สรรพสินค้า
24,686.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 36 เลขท่ี

 13
13 พ.ย. 63

25
แผ้น CD-R Princo

 (50/pack)
          4,990.00 4,990.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านศิริขวัญ

คอมพิวเตอร้
4,990.00

ร้านศิริขวัญ

คอมพิวเตอร้
4,990.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 23 เลขท่ี

 42
13 พ.ย. 63

26
ใบเบิกยา/

เวชภัณฑ้มิใช้ยา
          2,850.00 2,850.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง พร้ินท้ทูโกล 2,850.00 พร้ินท้ทูโกล 2,850.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 24 เลขท่ี

 14
13 พ.ย. 63

27

กระดาษถ้าย

เอกสาร 80 แกรม

 ขนาด A4

         10,900.00 10,900.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง พร้ินท้ทูโกล 10,900.00 พร้ินท้ทูโกล 10,900.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 14 เลขท่ี

 11
13 พ.ย. 63

28

สบู้เหลวส าหรับ

ล้างมือ (POSE 

LIQUID SOAP/ 

5Lit)

         11,700.00 11,700.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท้

 แคร้ จ ากัด
11,700.00

บริษัท โพส 

เฮลท้ แคร้ จ ากัด
11,700.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 60884 13 พ.ย. 63

29

น้ ายาตรวจ 

Anti-HBs ขนาด

บรรจุ 100 เทสต้

         27,820.00 27,820.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

27,820.00

บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

27,820.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

5332694421
4 พ.ย. 63



30

น้ ายาตรวจ Free 

T3 ขนาดบรรจุ 

200 test/กล้อง 

(FT3)

         96,300.00 96,300.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

96,300.00

บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

96,300.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

5332694423
4 พ.ย. 63

31

Cover glass ( 

22x22 mm.) 

ขนาดบรรจุ 1,000

 ช้ิน

         16,700.00 16,700.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ

มาสเตอร้ แอ้ด

วานซ้ จ ากัด

16,700.00

บริษัท แล็บ

มาสเตอร้ แอ้ด

วานซ้ จ ากัด

16,700.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

6311-0067
4 พ.ย. 63

32
น้ ายาตรวจ 

GLUCOSE
         97,742.50 97,742.50

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล 

โฮลด้ิง จ ากัด
97,742.50

บริษัท พี ซี แอล

 โฮลด้ิง จ ากัด
97,742.50

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

PI20-11-0301
11 พ.ย. 63

33

ขวดเพาะเล้ียงเช้ือ

ในเลือดส าหรับ

ผู้ใหญ้

         23,520.00 23,520.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล 

โฮลด้ิง จ ากัด
23,520.00

บริษัท พี ซี แอล

 โฮลด้ิง จ ากัด
23,520.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

PI20-11-0299
11 พ.ย. 63

34

น้ ายาส าหรับตรวจ

วิเคราะห้หาสาร

อิเลคโทรลัยต้ 

(Electrolyte)

         70,520.00 70,520.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล 

โฮลด้ิง จ ากัด
70,520.00

บริษัท พี ซี แอล

 โฮลด้ิง จ ากัด
70,520.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

PI20-11-0297
11 พ.ย. 63

35
Microalbumin 

Screening Strip
         33,705.00 33,705.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค 

ฟาร้มา จ ากัด
33,705.00

บริษัท ซิลลิค 

ฟาร้มา จ ากัด
33,705.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

1166405237
13 พ.ย. 63

36 DG Gel Coomb's          46,000.00 46,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเนอร้ย่ี 

เมดิคอล จ ากัด
46,000.00

บริษัท วินเนอร้ย่ี

 เมดิคอล จ ากัด
46,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

METX2011004

1

13 พ.ย. 63



37

Anti-HIV1/2 

(Rapid Test) 

ขนาดบรรจุ 25 

test/box

         14,000.00 14,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟ้ร้มเมอร้

 จ ากัด
14,000.00

บริษัท เฟ้ร้ม

เมอร้ จ ากัด
14,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

INV6311-0556
13 พ.ย. 63

38

น้ ายาตรวจ Free 

T3 ขนาดบรรจุ 

200 test/กล้อง 

(FT3)

         96,300.00 96,300.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

96,300.00

บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

96,300.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

5332826187
13 พ.ย. 63

39

น้ ายาส าหรับตรวจ

นับและแยกชนิด

เม็ดเลือด (CBC)

         70,000.00 70,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล 

โฮลด้ิง จ ากัด
70,000.00

บริษัท พี ซี แอล

 โฮลด้ิง จ ากัด
70,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

PI20-11-0403
16 พ.ย. 63

40

ชุดตรวจ 

Methamphetami

n ขนาดบรรจุ 100

 test ต้อ ชุด

          7,750.00 7,750.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟ้นิ

เท็ค จ ากัด
7,750.00

บริษัท แอฟฟ้นิ

เท็ค จ ากัด
7,750.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

D63-01787
16 พ.ย. 63

41

URISCAN 11 

Strip (Urine strip

 11 แถบ)

         14,540.00 14,540.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท วายดี 

ไดซ้นอสติคส้ 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด

14,540.00

บริษัท วายดี 

ไดซ้นอสติคส้ 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด

14,540.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี IV 

63112033
16 พ.ย. 63

42
HBsAg ( Strip ) 

100 pcs/box
          5,240.00 5,240.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บ

มาสเตอร้ แอ้ด

วานซ้ จ ากัด

5,240.00

บริษัท แล็บ

มาสเตอร้ แอ้ด

วานซ้ จ ากัด

5,240.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

IV6311-0835
16 พ.ย. 63



43 ตรวจ Cytology          49,480.00 49,480.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง คลินิกสวนดอก

พยาธิ โดย บริษัท

 สวนดอกพยาธิ

แล็บ จ ากัด

49,480.00

คลินิกสวนดอก

พยาธิ โดย 

บริษัท สวนดอก

พยาธิแล็บ จ ากัด

49,480.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 434-2563 9 พ.ย. 63

44
น้ ายาตรวจวัดค้า 

PT-Reagent
         61,200.00 61,200.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมด-วัน 

จ ากัด
61,200.00

บริษัท เมด-วัน 

จ ากัด
61,200.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี I2011275 16 พ.ย. 63

45

สบู้เหลวส าหรับ

ล้างมือ (POSE 

LIQUID SOAP/ 

5Lit)

         11,700.00 11,700.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท้

 แคร้ จ ากัด
11,700.00

บริษัท โพส 

เฮลท้ แคร้ จ ากัด
11,700.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 58372 24 พ.ย. 63

46

บริการ 

BMS-HOSxP 

Activation 

ประจ าป้ 2564

         47,975.00 47,975.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก 

เมดิคอล 

ซอฟต้แวร้ จ ากัด

47,975.00

บริษัท บางกอก 

เมดิคอล 

ซอฟต้แวร้ จ ากัด

47,975.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

IV6310086
24 พ.ย. 63

47

ก าจัดขยะมูลฝอย

ติดเช้ือ ของ

โรงพยาบาล (งวด

เดือน ต.ค.63)

         38,000.00 38,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ส านักงาน

เทศบาลเมืองน้าน
38,000.00

ส านักงาน

เทศบาลเมืองน้าน
38,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี นน

52002/3094
9 พ.ย. 63

48

สต๊ิกเกอร้เทอร้

มอล ขนาด 6x3 

ชม.(1000ดวง/

ม้วน)

         20,000.00 20,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. 

อินเตอร้ เมดิคอล

 จ ากัด

20,000.00

บริษัท เอ.ที.พี. 

อินเตอร้ เมดิ

คอล จ ากัด

20,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี A63/693 26 พ.ย. 63



49

สต๊ิกเกอร้

แบบต้อเน่ือง 

ขนาด 8x4.8 cm 

(2500/pack)

          8,000.00 8,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. 

อินเตอร้ เมดิคอล

 จ ากัด

8,000.00

บริษัท เอ.ที.พี. 

อินเตอร้ เมดิ

คอล จ ากัด

8,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี A63/710 26 พ.ย. 63

50
ยางรถยนต้ ขนาด 

265-65-17
         25,200.00 25,200.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง เพ็ชรมงคลการ

ยาง
25,200.00

เพ็ชรมงคลการ

ยาง
25,200.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02 เลขท่ี

 16
26 พ.ย. 63

51

บ ารุงรักษาและ

ตรวจเช็คชุดกล้อง

ส้องตรวจล าไส้ใหญ้

         58,500.00 58,500.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป 

จ ากัด
58,500.00

บริษัท เมดิทอป

 จ ากัด
58,500.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 1411173 26 พ.ย. 63

52

บริการบ ารุงรักษา

ลิฟท้ ของ

โรงพยาบาล 3 

อาคาร (พ.ย.63)

          5,250.00 5,250.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส้วนจ ากัด

 สเต็ป เซลล้ 

แอนด้ เซอร้วิส

5,250.00

ห้างหุ้นส้วน

จ ากัด สเต็ป 

เซลล้ แอนด้ 

เซอร้วิส

5,250.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

SSS-2563/079
26 พ.ย. 63

53
ถ้านไฟฉาย ขนาด

 AAA
             405.00 405.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง รวมมิตร

สรรพสินค้า
405.00

รวมมิตร

สรรพสินค้า
405.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 38 เลขท่ี

 25
26 พ.ย. 63

54

น้ าปลาบรรจุขวด 

(700มล.x12ขวด/

ลัง)

         13,020.00 13,020.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 13,020.00 ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 13,020.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02 เลขท่ี

 04
26 พ.ย. 63

55
หลอดไฟ LED 3W

 แสงสีเหลือง / ขาว
          2,160.00 2,160.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้านเทพสยามอี

เล็คทริค
2,160.00

ร้านเทพสยามอี

เล็คทริค
2,160.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 43 เลขท่ี

 13
26 พ.ย. 63



56

จ้างรายวัน 

พนักงาน

ห้องปฏิบัติการ 

กลุ้มงานเทคนิค

การแพทย้ ของ

โรงพยาบาล

          6,400.00 6,400.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง

นางสาว สิรินทรา

  อุ้นถ่ิน
6,400.00

นางสาว สิรินท

รา  อุ้นถ่ิน
6,400.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 64/1011 26 พ.ย. 63

57

เปล่ียนถ้าย

น้ ามันเคร่ือง 

รถยนต้ทะเบียน 

กจ 434 นน. ของ

โรงพยาบาล

          2,945.18 2,945.18

วิธี

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส้วนจ ากัด

 โตโยต้าน้าน ผู้

จ าหน้ายโตโยต้า

2,945.18

ห้างหุ้นส้วน

จ ากัด โตโยต้า

น้าน ผู้จ าหน้าย

โตโยต้า

2,945.18

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

REP20-00121
16 พ.ย. 63

58

สต๊ิกเกอร้เทอร้

มอล ขนาด 8x6.1

 ชม.พิมพ้หัว2สี

(1000ดวง/ม้วน)

         44,000.00 44,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. 

อินเตอร้ เมดิคอล

 จ ากัด

44,000.00

บริษัท เอ.ที.พี. 

อินเตอร้ เมดิ

คอล จ ากัด

44,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี A63/732 26 พ.ย. 63

59
สามตาทีวายลด 

90-บาง 4x2 น้ิว
          1,466.50 1,466.50

วิธี

เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโก

ลบอลเฮ้าส้ จ ากัด

 (มหาชน) สาขา

น้าน

1,466.50

บริษัท สยามโก

ลบอลเฮ้าส้ 

จ ากัด (มหาชน) 

สาขาน้าน

1,466.50

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

NASA004IV-

631127-0001

27 พ.ย. 63

60
นม UHT รสจืด 

180 มล.
          3,423.00 3,423.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 3,423.00 ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 3,423.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02 เลขท่ี

 07
30 พ.ย. 63

61 ผ้าขนหนูเช็ดมือ           3,090.00 3,090.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ห้าง ศรีเกษม 3,090.00 ห้าง ศรีเกษม 3,090.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 06  

เลขท่ี 277
30 พ.ย. 63



62 ถุงหูห้ิว 12x20"           3,600.00 3,600.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 3,600.00 ร้าน ส.ทวีทรัพย้ 3,600.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 02  

เลขท่ี 06
30 พ.ย. 63

63
ไม้พันส าลี ขนาด 7

 น้ิว
          1,000.00 1,000.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง นายอรรณพ  

อุตรไชย
1,000.00

นายอรรณพ  

อุตรไชย
1,000.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 64  

เลขท่ี 1001
30 พ.ย. 63

64

ล้อยางหน้าแป้น 

แบบหมุน ขนาด 2

 น้ิว

          2,340.00 2,340.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง
ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

2,340.00

ร้านป้วสหซัพ

พลายไฟร้แอนด้

เซฟต้ี

2,340.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เล้มท่ี 05  

เลขท่ี 10
30 พ.ย. 63

65

หลอดบรรจุเลือด

ชนิด Clot 

Activator 

ปริมาตร 4.0 มล.

         26,040.00 26,040.00

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดส้ 

ซายน้ เทคโนโลยี

 จ ากัด

26,040.00

บริษัท กู้ดส้ 

ซายน้ เทคโนโลยี

 จ ากัด

26,040.00

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

IV022K1820
23 พ.ย. 63

66
น้ ายาตรวจ 

UREA/BUN
         99,318.50 99,318.50

วิธี

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล 

โฮลด้ิง จ ากัด
99,318.50

บริษัท พี ซี แอล

 โฮลด้ิง จ ากัด
99,318.50

คุณสมบัติ

ตรงตาม

ก าหนด

เลขท่ี 

PI20-11-0611
23 พ.ย. 63

    1,499,735.38 1,499,735.38 1,499,735.38 1,499,735.38

         ผู้อนุมัติ

รวมเป้นจ านวนเงินท้ังส้ิน

(นายกิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชป้ว




