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1549 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 26 รำยกำร 48,065.76 48,065.76 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 48,064.40 หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 48,064.40 เกณฑ์รำคำ 1514 /2564  2 ส.ค.64  10340-10341/207  3 ส.ค.64 คลังพสัดุ

1550 ซ้ือ ชุดเจ้ำหน้ำที่ 52,500.00 52,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอมมำลีน พำวเวอร์ จ. 52,500.00 บ.เอมมำลีน พำวเวอร์ จ. 52,500.00 เกณฑ์รำคำ 1515 /2564  2 ส.ค.64 ซักฟอก

1551 ซ้ือ ออกซิเย่นทอ่ เดือน ส.ค.64 1,155.60 1,155.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสอ๊อกซิเย่น 1,155.60 ร้ำนพนัสอ๊อกซิเย่น 1,155.60 เกณฑ์รำคำ 1516 /2564  2 ส.ค.64 OPD,ยำนพำหนะ

1552 จ้ำง ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร ส.ค.64 26,585.00 26,585.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 26,585.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 26,585.00 เกณฑ์รำคำ 1517 /2564  2 ส.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1553 จ้ำง ตรวจวิเครำะหท์ำงหอ้งปฏบิัติกำรแบคทีเรีย ส.ค.65 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 90,000.00 บ.เนชั่นแนล เฮลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จ. 90,000.00 เกณฑ์รำคำ 1518 /2564  2 ส.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1554 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหติและส่วนประกอบโลหติ ส.ค.64 50,400.00 50,400.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 50,400.00 ศูนย์บริกำรโลหติแหง่ชำติ สภำกำชำดไทย 50,400.00 เกณฑ์รำคำ 1519 /2564  2 ส.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1555 จ้ำง ตรวจ CT Scan ส.ค.64 31,700.00 31,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 31,700.00 บ.เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ. 31,700.00 เกณฑ์รำคำ 1520 /2564  2 ส.ค.64 รังสีวิทยำ

1556 จ้ำง กั้นกรอบอลูมิเนียมเสริมหวัประตู 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ชลบรีุมุ้งลวด 6,000.00 ชลบรีุมุ้งลวด 6,000.00 เกณฑ์รำคำ 1521 /2564  2 ส.ค.64 16/0756  25 ส.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1557

1558 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรมแผ่นเช็ดท ำควำมสะอำด 16,499.40 16,499.40 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 16,499.40 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 16,499.40 เกณฑ์รำคำ 1523 /2564  2 ส.ค.64 5334561605 18 ส.ค 64 ทนัตกรรม

1559 ซ้ือ ปรอทดิจิตอล 17,976.00 17,976.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีฟำร์มำซี จ. 17,976.00 บ.ดีฟำร์มำซี จ. 17,976.00 เกณฑ์รำคำ 1524 /2564  2 ส.ค.64 H2564/011  3 ส.ค.64 พเิศษ 1

1560 ซ้ือ ท่ีนอนปกินิค 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.สมพลเบดด้ิง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จ. 12,000.00 บ.สมพลเบดด้ิง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จ. 12,000.00 เกณฑ์รำคำ 1525 /2564  3 ส.ค.64  2021-08-INV-0149  11 ส.ค.64 รพ.พำนทอง

1561 ซ้ือ ถุงพลำสติกส ำหรับใส่ศพติดเชื้อ 26,400.00 26,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 26,400.00 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 26,400.00 เกณฑ์รำคำ 1526 /2564  3 ส.ค.64  64/1010  5 ส.ค.64 ER

1562 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์วงกลม 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำจำรย์ เคร่ืองเขียน 3,500.00 ร้ำนอำจำรย์ เคร่ืองเขียน 3,500.00 เกณฑ์รำคำ 1527 /2564  3 ส.ค.64  1253/026  4 ส.ค.64 ธุรกำร

1563 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 35,566.80 35,566.80 เฉพำะเจำะจง บจก.สยำมเฟล็กซิเบิ้ล 35,566.80 บจก.สยำมเฟล็กซิเบิ้ล 35,566.80 เกณฑ์รำคำ 1528 /2564  3 ส.ค.64 คลังวช.มิใช่ยำ

1564 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 21,630.00 21,630.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วีอำร์ซัพพอร์ต 21,630.00 หจก.วีอำร์ซัพพอร์ต 21,630.00 เกณฑ์รำคำ 1529 /2564  3 ส.ค.64 644985 20 สค 64 คลังวชมิใช่ยำ

1565 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 5 รำยกำร 26,850.00 26,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.อัลฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 26,850.00 บ.อัลฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 26,850.00 เกณฑ์รำคำ 1530 /2564  3 ส.ค.64 IV6408-017  4 ส.ค.64 OR

1566

1567 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองขัดพื้น 2 เคร่ือง 13,535.50 13,535.50 เฉพำะเจำะจง บ.คงธนำ เซอร์วิส จ. 13,535.50 บ.คงธนำ เซอร์วิส จ. 13,535.50 เกณฑ์รำคำ 1532 /2564  4 ส.ค.64 แม่บำ้น

1568 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองกระตุกหวัใจ 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง วำยเอ็มเมดิเทค 35,000.00 วำยเอ็มเมดิเทค 35,000.00 เกณฑ์รำคำ 1533 /2564  4 ส.ค.64 ยำนพำหนะ

1569 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 2 รำยกำร 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 45,000.00 บ.นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 45,000.00 เกณฑ์รำคำ 1534 /2564  4 ส.ค.64  ER

1570 ซ้ือ หมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ 9 รำยกำร 89,497.60 89,497.60 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมไมโครซอฟทเ์ทค จ. 89,497.60 บ.สยำมไมโครซอฟทเ์ทค จ. 89,497.60 เกณฑ์รำคำ 1535 /2564  4 ส.ค.64 S6408-163  10 ส.ค.64 คลังพสัดุ

1571 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 4 รำยกำร 76,100.00 76,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยก๊อส จ. 76,100.00 บ.ไทยก๊อส จ. 76,100.00 เกณฑ์รำคำ 1536 /2564  5 ส.ค.64 IV6429715  13 ส.ค.64 คลังพสัดุ

1572 ซ้ือ วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 17 รำยกำร 30,015.64 30,015.64 เฉพำะเจำะจง บ.ฑิมพกิำ คอร์ปอเรชั่น จ. 30,015.64 บ.ฑิมพกิำ คอร์ปอเรชั่น จ. 30,015.64 เกณฑ์รำคำ 1537 /2564  5 ส.ค.64 TP64-00307  24 ส.ค.64 คลังพสัดุ

1573 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 8 - 13 ส.ค.64 48,972.00 48,972.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 48,972.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 48,972.00 เกณฑ์รำคำ 1538 /2564  5 ส.ค.64  1 / 51  13 ส.ค.64 โภชนศำสตร์

1574 ซ้ือ ยำ TA lotion 30 ml 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทย พ.ีดี เคมคอล จ ำกัด 14,400.00 บ.ไทย พ.ีดี เคมคอล จ ำกัด 14,400.00 เกณฑ์รำคำ 1539 /2564  6 ส.ค.64 IVTP640827 13 สค 64 คลังยำ

1575 ซ้ือ ยำ CPM 4 mg 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 2,000.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 2,000.00 เกณฑ์รำคำ 1540 /2564  6 ส.ค.64 212128958 9 สค 64 คลังยำ

1576 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 4,530.00 4,530.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี 4,530.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี 4,530.00 เกณฑ์รำคำ 1541 /2564  6 ส.ค.64 IV6430141 9 สค 64 คลังยำ
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1577 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 28,300.00 28,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 28,300.00 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 28,300.00 เกณฑ์รำคำ 1542 /2564  6 ส.ค.64

1578 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 69,476.00 69,476.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 69,476.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 69,476.00 เกณฑ์รำคำ 1543 /2564  6 ส.ค.64

1579 ซ้ือ ยำแก้ไอมะขำมปอ้ม 24,000.00 24,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำซำ แลบ จ. 24,000.00 บ.มำซำ แลบ จ. 24,000.00 เกณฑ์รำคำ 1544 /2564  6 ส.ค.64 21084191 26 สค 64 คลังยำ

1580 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 19,080.00 19,080.00 เฉพำะเจำะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จ. 19,080.00 บ.แสงไทยเมดิคอล จ. 19,080.00 เกณฑ์รำคำ 1545 /2564  6 ส.ค.64 S-080-0266/64 6 ส ค 64 คลังยำ

1581 ซ้ือ ยำ Lidocaine solution 100 ml 3,600.00 3,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอปคำร์ ฟำร์แลป จ. 3,600.00 บ.แอปคำร์ ฟำร์แลป จ. 3,600.00 เกณฑ์รำคำ 1546 /2564  6 ส.ค.64 IV6408526 16 สค 64 คลังยำ

1582 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 24,770.50 24,770.50 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 24,770.50 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 24,770.50 เกณฑ์รำคำ 1547 /2564  6 ส.ค.64 5448274234  5448275987 10  ส ค 64 13 สค 64 คลังยำ

1583 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 1,520.00 1,520.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 1,520.00 องค์กำรเภสัชกรรม 1,520.00 เกณฑ์รำคำ 1548 /2564  6 ส.ค.64 3000431305 20 สค 64 คลังยำ

1584 ซ้ือ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 99,842.00 99,842.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณำออยล์ 99,842.00 หจก.วรรณำออยล์ 99,842.00 เกณฑ์รำคำ 1549 /2564  10 ส.ค.64 ตรวจรับตำมควำมกำ้วหน้ำ  - ยำนพำหนะ

1585 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 4 รำยกำร 25,500.00 25,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ. 25,500.00 บ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จ. 25,500.00 เกณฑ์รำคำ 1550 /2564  10 ส.ค.64 IV6408255  11 ส.ค.64 OR

1586 ซ้ือ Bacteria filter 7,597.00 7,597.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 7,597.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 7,597.00 เกณฑ์รำคำ 1551 /2564  10 ส.ค.64 5334603794  13 ส.ค.64 ER

1587 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล 2 รำยกำร 27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พลูก้ำเทค จ. 27,000.00 บ.พลูก้ำเทค จ. 27,000.00 เกณฑ์รำคำ 1552 /2564  10 ส.ค.64 P2108-031  20 ส.ค.64 ER,Ward

1588

1589 ซ้ือ ยำ Ibuprofen 400 mg 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ. 35,000.00 บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ. 35,000.00 เกณฑ์รำคำ 1554 /2564  10 ส.ค.64 8100826630 13 สค 64 คลังยำ

1590 ซ้ือ ยำ Gabapentin 300 mg 17,976.00 17,976.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 17,976.00 องค์กำรเภสัชกรรม 17,976.00 เกณฑ์รำคำ 1555 /2564  10 ส.ค.64 3000432126 24 สค 64 คลังยำ

1591 ซ้ือ ยำ Sterile water inj 1000 ml 8,100.00 8,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ. 8,100.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ. 8,100.00 เกณฑ์รำคำ 1556 /2564  10 ส.ค.64 21IN08082310 คลังยำ

1592 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 14,150.00 14,150.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพ จ. 14,150.00 บ.ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพ จ. 14,150.00 เกณฑ์รำคำ 1557 /2564  10 ส.ค.64 8100842203 20 สค 64 คลังยำ

1593 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 31,483.68 31,483.68 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 31,483.68 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 31,483.68 เกณฑ์รำคำ 1558 /2564  10 ส.ค.64 5334656431 5334661526 19 สค64 ,20 สค 64 คลังยำ

1594 ซ้ือ ยำ Meropenem 1 g 55,854.00 55,854.00 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ. 55,854.00 บ.บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ. 55,854.00 เกณฑ์รำคำ 1559 /2564  10 ส.ค.64 คลังยำ

1595 ซ้ือ ยำ Antacid 240 ml 23,400.00 23,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ. 23,400.00 บ.เอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ. 23,400.00 เกณฑ์รำคำ 1560 /2564  10 ส.ค.64 8100841765 20 สค 64 คลังยำ

1596 ซ้ือ ยำ Acetylcysteine 200 mg 15,250.00 15,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ 15,250.00 บ.เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ 15,250.00 เกณฑ์รำคำ 1561 /2564  10 ส.ค.64 คลังยำ

1597 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 9,975.00 9,975.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี 9,975.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ภญิโญฟำร์มำซี 9,975.00 เกณฑ์รำคำ 1562 /2564  10 ส.ค.64 IV6432015 19 สค 64 คลังยำ

1598 ซ้ือ ยำ Dicloxacillin 250 mg capsule 21,200.00 21,200.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 21,200.00 องค์กำรเภสัชกรรม 21,200.00 เกณฑ์รำคำ 1563 /2564  10 ส.ค.64 3000433603 25 ส ค 64 คลังยำ

1599 ซ้ือ ยำอมมะแว้งรสบว๊ย 7,104.80 7,104.80 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 7,104.80 องค์กำรเภสัชกรรม 7,104.80 เกณฑ์รำคำ 1564 /2564  10 ส.ค.64 3000433727 26 สค 64 คลังยำ

1600 ซ้ือ ยำSoluble insulin30%+Isophaneฯ 97,584.00 97,584.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ8/2564 ลว.2 พ.ย.63) 97,584.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ8/2564 ลว.2 พ.ย.63) 97,584.00 เกณฑ์รำคำ 1565 /2564  10 ส.ค.64 1167982211 18 ส.ค 64 คลังยำ

1601 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,800.00 9,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค.ย.ูพี.กรุ๊ป จ. 9,800.00 บ.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป จ. 9,800.00 เกณฑ์รำคำ 1566 /2564  10 ส.ค.64 K508684 11 สค 64 เทคนิคกำรแพทย์

1602 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 84,800.00 84,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค.ย.ูพี.กรุ๊ป จ. 84,800.00 บ.เค.ย.ูพ.ีกรุ๊ป จ. 84,800.00 เกณฑ์รำคำ 1567 /2564  10 ส.ค.64 K508685 11 สค 64 เทคนิคกำรแพทย์

1603 จ้ำง ปรับปรุงหอ้งแยกโรคผู้ปว่ยแพร่เชื้อ 493,000.00 493,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 492,842.00 บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 492,842.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 36 /2564  11 ส.ค.64 Ward ชั้น 3,4

1604 จ้ำง ปรับปรุงระบบปรับอำกำศ OR 282,100.00 282,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 282,100.00 บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 282,100.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 37 /2564  11 ส.ค.64 OR

1605 ซ้ือ วัสดุครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4 รำยกำร 11,430.00 11,430.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 11,430.00 บ.นีโอ เมดิคอล อินเตอร์เทรดด้ิง จ. 11,430.00 เกณฑ์รำคำ 1568 /2564  11 ส.ค.64 IV64-00996  18 ส.ค.64 OPD,พเิศษ 1
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1606 จ้ำง ซ่อมลิฟทโ์ดยสำร 2 ชั้น 17,548.00 17,548.00 เฉพำะเจำะจง บ.ลัคกี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ. 17,548.00 บ.ลัคกี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ. 17,548.00 เกณฑ์รำคำ 1569 /2564  11 ส.ค.64 00649  18 ส.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

1607 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองวัดควำมดันโลหติอัตโนมัติ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ. 3,000.00 บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ. 3,000.00 เกณฑ์รำคำ 1570 /2564  11 ส.ค.64 EG90000456  25 ส.ค.64 ER

1608 ซ้ือ สำยวัดปริมำณควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 12,900.00 12,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ. 12,900.00 บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ. 12,900.00 เกณฑ์รำคำ 1571 /2564  11 ส.ค.64 OPD

1609 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ กธ-9206 15,500.00 15,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพวัลย์ เกตุวัฒน์ถำ 15,500.00 นำยไพวัลย์ เกตุวัฒน์ถำ 15,500.00 เกณฑ์รำคำ 1572 /2564  11 ส.ค.64 ยำนพำหนะ

1610

1611 จ้ำง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 3 เคร่ือง 3,531.00 3,531.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 3,531.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 3,531.00 เกณฑ์รำคำ 1574 /2564  11 ส.ค.64 แผนไทย

1612 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 13,642.50 13,642.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 13,642.50 หจก.ชลบรีุ สวัสดีมงคล 13,642.50 เกณฑ์รำคำ 1575 /2564  11 ส.ค.64  10364/208  11 ส.ค.64 คลังพสัดุ

1613 ซ้ือ วัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 13,642.50 13,642.50 เฉพำะเจำะจง ชลบรีุสวัสดีมงคล 13,642.50 ชลบรีุสวัสดีมงคล 13,642.50 เกณฑ์รำคำ 1576 /2564  11 ส.ค.64 208/10364  11 ส.ค.64 คลังพสัดุ

1614 จ้ำง สอบเทยีบเคร่ืองมือ 3 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำรุ่งโรจน์ จ. 20,000.00 บ.มำรุ่งโรจน์ จ. 20,000.00 เกณฑ์รำคำ 1577 /2564  11 ส.ค.64 อำชีวอนำมัย

1615 จ้ำง สอบเทยีบครุภณัฑ์กำรแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพ จ. 12,840.00 บ.ว.ีแอนด์.วี กรุงเทพ จ. 12,840.00 เกณฑ์รำคำ 1578 /2564  11 ส.ค.64 อำชีวอนำมัย

1616 จ้ำง สอบเทยีบเคร่ืองตรวจสมรรถภำพปอด 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอรำวัณ ไฮเทค จ. 1,500.00 บ.เอรำวัณ ไฮเทค จ. 1,500.00 เกณฑ์รำคำ 1579 /2564  11 ส.ค.64 อำชีวอนำมัย

1617 จ้ำง ซ่อมตู้คัดกรองผู้ปว่ยแบบควำมดันบวก 1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ. 1,400.00 บ.อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ. 1,400.00 เกณฑ์รำคำ 1580 /2564  11 ส.ค.64 IV64-0480  23 ส.ค.64 ซ่อมบ ำรุง

1618 เช่ำ เต็นท์ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อ.เอ็นพที ีออร์แกไนเซอร์ จ. 9,000.00 บ.อ.เอ็นพที ีออร์แกไนเซอร์ จ. 9,000.00 เกณฑ์รำคำ 1581 /2564  11 ส.ค.64 ARI

1619 ซ้ือ วัสดุผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย 15 รำยกำร 417,610.00 417,610.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอมมำลีน พำวเวอร์ จ. 417,610.00 บ.เอมมำลีน พำวเวอร์ จ. 417,610.00 เกณฑ์รำคำ สัญญำ 38 /2564  13 ส.ค.64 ซักฟอก

1620 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 14 - 19 ส.ค.64 49,808.90 49,808.90 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 49,808.90 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 49,808.90 เกณฑ์รำคำ 1582 /2564  13 ส.ค.64  1 / 52  19 ส.ค.64 โภชนศำสตร์

1621 จ้ำง สอบเทยีบเคร่ืองวัดควำมร้อย 5,350.00 5,350.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฮอสพลิทอบ เอสเสทส์ แมเนจเมนท ์เซอร์วิส จ . 5,350.00 บ.ฮอสพลิทอบ เอสเสทส์ แมเนจเมนท ์เซอร์วิส จ . 5,350.00 เกณฑ์รำคำ 1583 /2564  13 ส.ค.64 อำชีวอนำมัย

1622 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 6,800.00 6,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วรำนภรัตน์ 6,800.00 หจก.วรำนภรัตน์ 6,800.00 เกณฑ์รำคำ 1584 /2564  13 ส.ค.64 064/4244 20 สค 64 คลังวชมิใช่ยำ

1623 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง บจก.โพสเฮลทแ์คร์ 2,100.00 บจก.โพสเฮลทแ์คร์ 2,100.00 เกณฑ์รำคำ 1585 /2564  13 ส.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ

1624 ซ้ือ วชมิใช่ยำ 77,275.00 77,275.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรีนเอ็มดี 77,275.00 หจก.กรีนเอ็มดี 77,275.00 เกณฑ์รำคำ 1586 /2564  13 ส.ค.64 คลังวชมิใช่ยำ

1625 ซ้ือ กระปอ๋งน้ ำใหค้วำมชื้นออกซิเจน 27,285.00 27,285.00 เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอก เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ. 27,285.00 บ.บำงกอก เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง จ. 27,285.00 เกณฑ์รำคำ 1587 /2564  13 ส.ค.64  158/2564  17 ส.ค.64 พเิศษ 1

1626 ซ้ือ วัสดุกำรแพทย์ 2 รำยกำร 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เค.อำร์.กำรพมิพ์ 60,000.00 หจก.เค.อำร์.กำรพมิพ์ 60,000.00 เกณฑ์รำคำ 1588 /2564  13 ส.ค.64 ER

1627 ซ้ือ วัสดุทนัตกรรมฟลูออไรด์วำนิช 26,088.00 26,088.00 เฉพำะเจำะจง บ.วีอำร์พเีด้นท ์จ. 26,088.00 บ.วีอำร์พเีด้นท ์จ. 26,088.00 เกณฑ์รำคำ 1589 /2564  13 ส.ค.64 144080105 26 ส.ค 64 ทนัตกรรม

1628 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ 6 รำยกำร 36,950.00 36,950.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรไซเอนติฟคิ จ. 36,950.00 บ.โปรไซเอนติฟคิ จ. 36,950.00 เกณฑ์รำคำ 1590 /2564  17 ส.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1629 ซ้ือ น้ ำยำตรวจวัดปัจจัยกำรแขง็ตัวของเลือด 3 รำยกำร 25,680.00 25,680.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมด-วัน จ. 25,680.00 บ.เมด-วัน จ. 25,680.00 เกณฑ์รำคำ 1591 /2564  17 ส.ค.64 I2108281 23-ส.ค.-64 เทคนิคกำรแพทย์

1630 ซ้ือ หลอดทดลอง 4 รำยกำร 62,815.00 62,815.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ. 62,815.00 บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ. 62,815.00 เกณฑ์รำคำ 1592 /2564  17 ส.ค.64 IV6408399 23-ส.ค.-64 เทคนิคกำรแพทย์

1631 ซ้ือ น้ ำยำตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำร 3 รำยกำร 74,700.00 74,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 74,700.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 74,700.00 เกณฑ์รำคำ 1593 /2564  17 ส.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1632 ซ้ือ วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 92,000.00 92,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอส อำร์ เมดิคอล ซัพพลำย จ. 92,000.00 บ.เอส อำร์ เมดิคอล ซัพพลำย จ. 92,000.00 เกณฑ์รำคำ 1594 /2564  17 ส.ค.64 เทคนิคกำรแพทย์

1633

1634 จ้ำง ท ำปำ้ยฟวิเจอร์บอร์ด 480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 480.00 ร้ำนเอกศิลป์ 480.00 เกณฑ์รำคำ 1596 /2564  17 ส.ค.64  12/1  24 ส.ค.64 ธุรกำร
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รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

1635 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 3,300.00 นำยบ ำรุง ทองโต 3,300.00 เกณฑ์รำคำ 1597 /2564  17 ส.ค.64 OPD

1636 จ้ำง ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศรถยนต์ นค-7503 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง สมัยแอร์ไดนำโม 1,200.00 สมัยแอร์ไดนำโม 1,200.00 เกณฑ์รำคำ 1598 /2564  18 ส.ค.64 ยำนพำหนะ

1637 ซ้ือ แบบฟอร์ม Doctor order sheet 70,000.00 70,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แพลททนิั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลำย จ. 70,000.00 บ.แพลททนิั่ม อินเตอร์ พร้ิน แอนด์ ซัพพลำย จ. 70,000.00 เกณฑ์รำคำ 1599 /2564  18 ส.ค.64 Ward

1638 ซ้ือ สำย Sensor เคร่ือง Pulse oximeter 13,910.00 13,910.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ. 13,910.00 บ.ไพรม์ เมดิคอล จ. 13,910.00 เกณฑ์รำคำ 1600 /2564  18 ส.ค.64 LR

1639 ซ้ือ วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4 รำยกำร 41,441.10 41,441.10 เฉพำะเจำะจง บ.คงธนำ เซอร์วิส จ. 41,441.10 บ.คงธนำ เซอร์วิส จ. 41,441.10 เกณฑ์รำคำ 1601 /2564  18 ส.ค.64 IV6408591  26 ส.ค.64 แม่บำ้น

1640 ซ้ือ คลอรีน 14,980.00 14,980.00 เฉพำะเจำะจง บ.วีอำร์เกรท เคมีเคิล จ. 14,980.00 บ.วีอำร์เกรท เคมีเคิล จ. 14,980.00 เกณฑ์รำคำ 1602 /2564  18 ส.ค.64 IV6408279  21 ส.ค.64 ส่ิงแวดล้อม

1641 จ้ำง ซ่อมยูนิตท ำฟนั 2,140.00 2,140.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไพโอเนียร์ เด็นตัลซัพพลำย จ. 2,140.00 บ.ไพโอเนียร์ เด็นตัลซัพพลำย จ. 2,140.00 เกณฑ์รำคำ 1603 /2564  18 ส.ค.64  0186/04  26 ส.ค.64 ทนัตกรรม

1642

1643

1644

1645

1646 จ้ำง ซ่อมระบบระบำยอำกำศหอ้งฉุกเฉิน 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 7,500.00 บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 7,500.00 เกณฑ์รำคำ 1608 /2564  19 ส.ค.64 ER

1647 ซ้ือ วัสดุเคร่ืองบริโภค 20 - 25 ส.ค.64 48,974.00 48,974.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 48,974.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ10/63 ลว.28พ.ย.62) 48,974.00 เกณฑ์รำคำ 1609 /2564  19 ส.ค.64  1 / 53  25 ส.ค.64 โภชนศำสตร์
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