
ช่ือ ราคา

1 มกราคม ชุดตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในทารก วิธีเฉพาะเจาะจง 20000684   บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 3,200,000.00         1400008817

2 มกราคม BD PAXgene Blood ccf DNA tube วิธีเฉพาะเจาะจง 20000253   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 172,200.00             1400008828

3 มกราคม จ้างงานปรับปรุงท่อน  าประปา ห้องผ่าตัด วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 202,400.00             1300458613

4 มกราคม จ้างปรับพื นฐานคอนกรีตพร้อมติดตั งระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 390,000.00             1300458647

5 มกราคม งานปรับปรุงท่อน  าประปา CW ชั นดาดฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 487,800.00             1300458653

6 มกราคม Xylene (isomeric mixture) วิธีเฉพาะเจาะจง 20000141   บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 11,962.60               1300458686

7 มกราคม ป้ันสิบ แบบชลอมและแบบถุง วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 26,151.20               1300458690

8 มกราคม โซฟาเบด วิธีเฉพาะเจาะจง 20005810   บริษัท เก็ตชอป กรุ๊ป จ ากัด 54,900.00               1300458692

9 มกราคม รถเข็นของสแตนเลส 2 ชั น วิธีเฉพาะเจาะจง 20006706   บริษัท บางกอก อินเตอร์เทรด 11,600.00               1300458701

10 มกราคม OCT Compound,1 bottle วิธีเฉพาะเจาะจง 20000142   บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 8,400.00                 1300458702

11 มกราคม อะไหล่บันไดเล่ือนพร้อมท าความสะอาด วิธีเฉพาะเจาะจง 20001126   บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 23,433.00               1300458703

12 มกราคม Cryo-SFM 125 ml Serum-free medium วิธีเฉพาะเจาะจง 20000692   บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) 32,100.00               1300458705

13 มกราคม Pipette Tips GPS UNV 10uL GS 960A/10 วิธีเฉพาะเจาะจง 20000959   บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 18,725.00               1300458708

14 มกราคม Filter tip 1000ul.,96 tips/tray, วิธีเฉพาะเจาะจง 20000680   บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด 9,095.00                 1300458710

15 มกราคม งวด1-3 บริการดูแลโปรแกรมระบบให้บริการตรวจ วิธีเฉพาะเจาะจง 30002562   ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีโอ มาร์เก็ตติ ง 155,685.00             1300458714

16 มกราคม พัดลมระบายอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 99,510.00               1300459232

17 มกราคม เคร่ืองลดความชื น ชนิดล้อเข็น วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 66,340.00               1300459233

18 มกราคม รถเข็นสแตนเลส วิธีเฉพาะเจาะจง 20001139   บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด 13,200.00               1300459235

19 มกราคม รางโค้งโรงพยาบาล+ผ้าม่านกันแสง วิธีเฉพาะเจาะจง 30005040   ร้านโฮม เดคคอร์ 117,461.39             1300459236

20 มกราคม ซื อชุดขับเคล่ือนประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 98,279.50               1300459237

21 มกราคม Camera พร้อมยึดอุปกรณ์และเซ็ทระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004771   บริษัท ออฟติไมซ์ วินเทค จ ากัด 94,160.00               1300459238

22 มกราคม ชุดเคร่ืองเสียง พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 27,980.50               1300459243

23 มกราคม ป๊ัมสูบน  าประปา No.1 รวมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 44,800.90               1300459247

24 มกราคม เคาน์เตอร์สแตนเลส พร้อมก๊อกน  า วิธีเฉพาะเจาะจง 20006052   บริษัท พร้อมท์ซัพพลายแอนด์ 95,230.00               1300459252

25 มกราคม ลูกสูบฟลัชวาล์ว และสายเคเบิ ลส าหรับล้างท่อ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 56,710.00               1300459275

26 มกราคม ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ีแบบลากจูง วิธีเฉพาะเจาะจง 20003672   บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ากัด 8,453.00                 1300459276

27 มกราคม ใบประกาศนียบัตรและกรอบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002242   บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด 12,000.00               1300459282

28 มกราคม เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 61,632.00               1300459474

29 มกราคม ซื อชุดขับเคล่ือนประตูเปิด-ปิด วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 96,300.00               1300459485

30 มกราคม 10x Phosphate Buffered Saline วิธีเฉพาะเจาะจง 20002218   บริษัท ธีระเทรดดิ ง จ ากัด 5,906.40                 1300459520

31 มกราคม MILLICUP FLEX,47mm Disposable วิธีเฉพาะเจาะจง 20000141   บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 3,680.00                 1300459548

32 มกราคม ปรับปรุงห้องพักแพทย์เวร ชั น 5-8 อาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 20003688   บริษัท ไทยเดคอเรช่ัน แอนด์ 282,597.72             1300459609

33 มกราคม จ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองผลิตอากาศอัดทาง วิธีเฉพาะเจาะจง 20001623   บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส 495,000.00             1300459623

34 มกราคม นาฬิกาลูกข่ายดิจิตอล วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 96,300.00               1300459624

35 มกราคม ซื อชุด AUTO SOFTERNER วิธีเฉพาะเจาะจง 20002664   บริษัท บุญเย่ียมและสหาย จ ากัด 69,550.00               1300459625

36 มกราคม ซื อป๊ัมน  าและอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003112   บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 48,685.00               1300459626
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37 มกราคม ซื อ CHEMICAL  PUMP วิธีเฉพาะเจาะจง 20002664   บริษัท บุญเย่ียมและสหาย จ ากัด 13,482.00               1300459627

38 มกราคม เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 20,544.00               1300459628

39 มกราคม CA SUPER AIR CLEANER PRO วิธีเฉพาะเจาะจง 20006146   บริษัท ฟีลยัวรูม จ ากัด 99,000.00               1300459640

40 มกราคม ค่าจัดพิมพ์หนังสือ เร่ือง วิธีเฉพาะเจาะจง 20006319   บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล 18,573.06               1300459641

41 มกราคม ค่าจัดไฟล์ท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง 30004433   นายภาณุพันธ์ โนวยุทธ 24,000.00               1300459645

42 มกราคม จ้างจัดท าอาร์ตเวิร์ค จัดท ารูปเล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง 20002809   บริษัท จุดทอง จ ากัด 38,520.00               1300459646

43 มกราคม Custom Oligos Synthesis 25 nmole วิธีเฉพาะเจาะจง 20002181   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวอร์ด เมดิก 27,820.00               1300459655

44 มกราคม จ้างปรับปรุงระบบประกาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002203   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.อาร์.เอส. 192,600.00             1300459699

45 มกราคม จ้างท ารางน  าฝนสแตนเลสพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 497,300.00             1300459711

46 มกราคม จ้างหุ้มฉนวนท่อน  าเย็น ชั น 1 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 266,200.00             1300459719

47 มกราคม จ้างปรับปรุงทาสีห้องควบคุมลิฟต์ No.1 และ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 279,600.00             1300459721

48 มกราคม จ้างปรับปรุงห้องเคร่ืองปรับอากาศ ชั น 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 417,600.00             1300459722

49 มกราคม ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือเด่ียว วิธีเฉพาะเจาะจง 20000476   บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม 276,000.00             1300459728

50 มกราคม เปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง (เคร่ืองท่ี 1 วิธีเฉพาะเจาะจง 20006155   บริษัท ไซด์ไลน์ วิศวกรรม (2002) 35,845.00               1300460155

51 มกราคม อ่างล้างจานพร้อมติดตั ง ห้องพัก วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 68,480.00               1300460158

52 มกราคม ป้ายเส้นทางหนีไฟ กรุณาอย่าวางส่ิงของ วิธีเฉพาะเจาะจง 20001290   บริษัท สยามแฮนด์ทูล จ ากัด 48,150.00               1300460187

53 มกราคม เปล่ียนท่อน  าประปาบริเวณห้องซักล้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 424,800.46             1300460198

54 มกราคม จ้างปรับปรุงห้องน  าสาธารณะชาย ชั น 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 497,492.35             1300460231

55 มกราคม ไส้กรองน  า RO วิธีเฉพาะเจาะจง 20005305   บริษัท บีบีเค โซลูช่ัน จ ากัด 21,346.50               1300460295

56 มกราคม น  ามันเตาใสชนิดท่ี 1 วิธีคัดเลือก 20004053   บริษัท เวิลด์ไวด์ จี.พี.จ ากัด 5,311,651.60         1300460319

57 มกราคม โคมไฟหน้าอะคริลิค ฝังฝ้าเรียบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 199,608.50             1300460346

58 มกราคม จ้างปรับปรุงโครงเหล็กดาดฟ้า อาคารพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 322,000.00             1300460360

59 มกราคม เคร่ืองดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูง วิธีเฉพาะเจาะจง 20001455   บริษัท อีควิป เฮลท์แคร์ จ ากัด 99,000.00               1300460370

60 มกราคม ชุดดูดน  าย่อยจากกระเพาะอาหารติดผนัง วิธีเฉพาะเจาะจง 20002553   บริษัท วิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย 75,000.00               1300460371

61 มกราคม เคร่ืองวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003291   บริษัท ไพ ออริตี  แคร์ โปรดักส์ จ าก 95,000.00               1300460372

62 มกราคม ดอกเจาะกระจก 3-12 มม. (10ตัว/ชุด) วิธีเฉพาะเจาะจง 20003353   บริษัท ดี เฟิร์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ 7,500.70                 1300460373

63 มกราคม Dynabeads Intact Virus Enrichment วิธีเฉพาะเจาะจง 20000317   บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 51,146.00               1300460465

64 มกราคม จ้างท าตรายางตามตัวอย่าง จ านวน 2 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 600.00                    1300460474

65 มกราคม ซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005095   บริษัท เอส.เค.เอวี.ดีไซน์ จ ากัด 29,532.00               1300460519

66 มกราคม จ้างติดตั งตู้ FHC พร้อมเช่ือมต่อระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 375,000.00             1300460546

67 มกราคม จ้างติดตั งโปรแกรมเรียกพยาบาล วิธีเฉพาะเจาะจง 20004236   บริษัท ซันเทค เทคโนโลยี จ ากัด 23,540.00               1300460590

68 มกราคม ชุดดูดเสมหะติดผนัง วิธีเฉพาะเจาะจง 20002553   บริษัท วิน แอนด์ เวลล์ มีเดีย 66,000.00               1300460593

69 มกราคม เคร่ืองฟอกอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006146   บริษัท ฟีลยัวรูม จ ากัด 95,970.00               1300460594

70 มกราคม เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 61,632.00               1300460598

71 มกราคม พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั ง ห้องศูนย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 99,563.50               1300460600

72 มกราคม จ้างท าชั นวางของสแตนเลสและซิงค์น  า วิธีเฉพาะเจาะจง 30002481   นายณรงค์ ประดับเงิน 98,547.00               1300460601

73 มกราคม เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 61,632.00               1300460602

74 มกราคม จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองผลิตอากาศอัด วิธีเฉพาะเจาะจง 20001623   บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส 426,031.20             1300460603
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75 มกราคม เปล่ียนท่อจ่ายไอน  า ท่อคอนเดนเสทท่ี วิธีเฉพาะเจาะจง 20004810   บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย 69,550.00               1300460605

76 มกราคม โคมไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 78,110.00               1300460607

77 มกราคม อะไหล่ลิฟต์ พร้อมติดตั ง หมายเลข 4 วิธีเฉพาะเจาะจง 20005577   บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 95,497.50               1300460609

78 มกราคม ของท่ีระลึก Gift Voucher วิธีเฉพาะเจาะจง 20006179   บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 171,000.00             1300460617

79 มกราคม กรอบนาฬิกาตรามหิดล และเสื อโปโล วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 9,700.00                 1300460675

80 มกราคม กระเป๋าผ้าแก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 9,971.00                 1300460676

81 มกราคม กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 8,131.00                 1300460681

82 มกราคม เสื อ วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 1,500.00                 1300460688

83 มกราคม กระบอกน  าเก็บอุณหภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 3,491.00                 1300460691

84 มกราคม กระเป๋าสะพายแคนวาส วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 2,194.00                 1300460693

85 มกราคม จ้างเดินสายเมนเคเบิ ลโทรศัพท์และติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 496,373.00             1300460700

86 มกราคม บันไดทรง A ขั น 2 ทาง 5ขั น(หนา) วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 3,424.00                 1300460709

87 มกราคม จ้างปรับปรุงระบบกล่องขยายสายเคเบิ ล วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 487,813.00             1300460713

88 มกราคม งานปรับปรุงฝาบ่อพักน  าเสีย อาคารหลัก วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 279,463.68             1300460789

89 มกราคม จ้างติดตั งโครงเหล็กตระแกรงทางเดิน วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 491,166.72             1300460793

90 มกราคม จ้างหุ้มฉนวนท่อน  าเย็น OPD เด็ก ชั น 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 202,900.00             1300460794

91 มกราคม เกจวัดแรงดันสตีม วิธีเฉพาะเจาะจง 20002991   บริษัท เคมเทค เอ็นจิเนียร่ิง 40,339.00               1300460816

92 มกราคม จ้างติดตั งตู้อเนกประสงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006646   บริษัท บ๊ิก บ๊อก คอนเทนเนอร์ 495,234.97             1300460895

93 มกราคม ไนโตรเจนเหลว วิธีเฉพาะเจาะจง 20001626   บริษัท เอส.เอส. เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 138,565.00             1300461088

94 มกราคม แผ่นพับหลักสูตร วิธีเฉพาะเจาะจง 20002242   บริษัท สินทวีการพิมพ์ จ ากัด 9,000.00                 1300461334

95 มกราคม หัวเตาแก๊สประหยัดพลังงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002333   บริษัท ไฮ-เซฟเวอร์ จ ากัด 5,243.00                 1300461556

96 มกราคม สวิตซ์เปิด-ปิด (Emergency) วิธีเฉพาะเจาะจง 20003353   บริษัท ดี เฟิร์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ 4,494.00                 1300461566

97 มกราคม แหวนครีบหัวเตาแก๊ส วิธีเฉพาะเจาะจง 20002333   บริษัท ไฮ-เซฟเวอร์ จ ากัด 4,815.00                 1300461570

98 มกราคม จ้างเปล่ียนท่อจ่ายน  าร้อนสแตนเลสท่ีช ารุด วิธีเฉพาะเจาะจง 20004810   บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย 57,780.00               1300461579

99 มกราคม จ้างติดตั งรีเทรินอลูมิเนียม วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 48,792.00               1300461585

100 มกราคม จ้างซ่อมแซมเก้าอี และโซฟา หอผู้ป่วย วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 36,166.00               1300461586

101 มกราคม โทรศัพท์มือถือ (ย่ีห้อ Nokia) วิธีเฉพาะเจาะจง 20000160   บริษัท จอย วิช่ัน จ ากัด 1,850.00                 1300461699

102 มกราคม เคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 99,724.00               1300461700

103 มกราคม Illumina COVIC Seq RUO ASSAY 96 Sample วิธีเฉพาะเจาะจง 20000695   บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด 451,326.00             1300461704

104 มกราคม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิธีเฉพาะเจาะจง 20004771   บริษัท ออฟติไมซ์ วินเทค จ ากัด 18,725.00               1300461710

105 มกราคม งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องเวชภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003112   บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 488,000.00             1300461711

106 มกราคม เคร่ืองท าลายเอกสาร ขนาดความจุ 39 ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 20003420   บริษัท ทัชพอยท์ ซัพพลาย 21,500.00               1300461716

107 มกราคม เคร่ืองวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003291   บริษัท ไพ ออริตี  แคร์ โปรดักส์ จ ากัด 95,000.00               1300461720

108 มกราคม เคร่ืองฟอกอากาศ UV CARE SUPER AIR วิธีเฉพาะเจาะจง 20006146   บริษัท ฟีลยัวรูม จ ากัด 99,950.00               1300461721

109 มกราคม จ้างงานเปล่ียนประตูม้วน ชั น 5 อาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 435,025.92             1300461724

110 มกราคม Mixer Power Amplifier 120w วิธีเฉพาะเจาะจง 20004280   บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากั 20,996.00               1300461760

111 มกราคม จ้างปรับปรุงระบบสายเมนไฟส าหรับเคร่ือง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 482,621.57             1300461778

112 มกราคม จ้างปรับปรุงท่ีพักเจ้าหน้าท่ีงานสวน วิธีเฉพาะเจาะจง 20005977   บริษัท บุญช่วยการช่าง 2466 497,955.84             1300461784
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113 มกราคม งานเดินท่อน  าเย็น CHILLER WATER ใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 369,761.59             1300461794

114 มกราคม ACCU-CHEK GUIDE STRIP 100PC/BOX วิธีเฉพาะเจาะจง 20002557   บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 201,312.00             1300461813

115 มกราคม ล าโพงอเนกประสงค์ขนาด 8 นิ ว พร้อมไมค์ลอย วิธีเฉพาะเจาะจง 30002446   ร้าน เอส อี เอส เซอร์วิส 64,200.00               1300461874

116 มกราคม จ้างพัฒนาเว็บไซต์ประวัติและผลงานอาจารย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 30002254   นายปัณณทัต กฤษฎิอนันภัท 30,000.00               1300461878

117 มกราคม ชุดประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 98,975.00               1300461879

118 มกราคม จ้างปรับปรุงชุดคอนโทรลป๊ัมสูบน  า วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 90,372.20               1300461880

119 มกราคม ล้อเตียงผู้ป่วย วิธีเฉพาะเจาะจง 20004510   บริษัท ธนโชคศิริรัตน์ ซัพพลาย จ ากัด 17,976.00               1300461884

120 มกราคม งานหุ้มฉนวนท่อน  าเย็น (Header) บริเวณ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 496,075.78             1300461885

121 มกราคม ชุดบาดแผล Emergency Wound Kit วิธีเฉพาะเจาะจง 20002190   บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 74,000.00               1300461889

122 มกราคม จ้างเปล่ียนสารกรองเคร่ืองกรองน  า RO วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 99,916.60               1300461895

123 มกราคม ลายปักสภาอาจารย์พร้อมท าลิ น วิธีเฉพาะเจาะจง 30001541   ยูนีค สไตล์ 45,500.00               1300461897

124 มกราคม งานเปล่ียนเมนท่อน  าประปา CWP ชั น 9 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 414,300.00             1300461898

125 มกราคม จ้างท าเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20006142   บริษัท บ๊อกซ์บราวน์ จ ากัด 384,986.00             1300461913

126 มกราคม ไนโตรเจนเหลว วิธีเฉพาะเจาะจง 20001626   บริษัท เอส.เอส. เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 79,180.00               1300462021

127 มกราคม 2-Methylbutane,ReagentPlus,>=99%, วิธีเฉพาะเจาะจง 20004146   บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย 47,080.00               1300462022

128 มกราคม Ficoll-Paque Plus 500ml วิธีเฉพาะเจาะจง 20000680   บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด 22,042.00               1300462026

129 มกราคม ซ่อมเคร่ืองดูดจ่ายสารละลายพร้อมสอบเทียบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20000911   บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,424.00                 1300462029

130 มกราคม จ้างติดตั งฉากกั นโต๊ะ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003688   บริษัท ไทยเดคอเรช่ัน แอนด์ 18,190.00               1300462045

131 มกราคม COOLING TOWER อาคาร  QSMC วิธีเฉพาะเจาะจง 20003452   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 28,890.00               1300462048

132 มกราคม จ้างปรับปรุงห้องท างานอาจารย์แพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 30002481   นายณรงค์ ประดับเงิน 497,923.20             1300462075

133 มกราคม จ้างปรับปรุงท่อน  าห้องครัว และทาสีผนัง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 160,000.00             1300462079

134 มกราคม จ้างปรับปรุง Cooling Tower No. 01-05 วิธีเฉพาะเจาะจง 20003112   บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 414,625.00             1300462080

135 มกราคม จ้างซ่อมพื นกระเบื องและผนังหน้าส านักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 20005977   บริษัท บุญช่วยการช่าง 2466 169,694.51             1300462083

136 มกราคม จ้างปรับปรุงป้อมยามจุดใต้อาคารมูลนิธิ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 236,881.60             1300462084

137 มกราคม จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน บริเวณทางเดิน ชั น วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 488,385.79             1300462086

138 มกราคม โทรทัศน์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004304   บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ 50,000.00               1300462139

139 มกราคม Multifunction Concentralor Indicator วิธีเฉพาะเจาะจง 20002763   บริษัท เซอร์ไคล์ฟ จ ากัด 70,000.00               1300462142

140 มกราคม เคร่ืองล้างภาชนะชิ นใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง 30002481   นายณรงค์ ประดับเงิน 449,011.82             1300462195

141 มกราคม โต๊ะผ่าตัดสแตนเลส มีล้อขนาดใหญ่ชั นเดียว วิธีเฉพาะเจาะจง 20001139   บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด 31,000.00               1300462272

142 มกราคม รถเข็นผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ (Wheelchair) วิธีเฉพาะเจาะจง 20001391   บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์ การแพทย์ จ ากัด 495,000.00             1300462276

143 มกราคม ค่าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างาน วิธีเฉพาะเจาะจง 50000274   สมาคม ส่งเสริมความปลอดภัยและ 231,013.00             1300462379

144 มกราคม งานปรับปรุงบิวอินท์ตู้ล็อคเกอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 299,243.52             1300462381

145 มกราคม ซักชุดฟอร์มแพทย์ประจ าบ้าน วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 1,180.00                 1300462829

146 มกราคม จ้างทาสีไอแมคศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 457,351.68             1300462833

147 มกราคม อะไหล่ประตูอัตโนมัติ ประตู 12, 18, 24 วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 53,810.30               1300462857

148 มกราคม กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั ง งานสร้างเสริมสุขภาพ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 61,418.00               1300462859

149 มกราคม 500 ml Filter System,0.22um,33.2cm2, วิธีเฉพาะเจาะจง 20001491   บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค 9,844.00                 1300462887

150 มกราคม Blood admin set for bag วิธีเฉพาะเจาะจง 20002557   บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 9,630.00                 1300462888
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151 มกราคม ชุดของขวัญ เวลคัม เบบี วิธีเฉพาะเจาะจง 20002336   บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชช่ันแนล 63,920.00               1300462889

152 มกราคม เคร่ืองท าลายกระดาษ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004744   บริษัท เดอะ อินฟินิตี  ดาต้า จ ากัด 4,000.00                 1300462890

153 มกราคม เก้าอี ท างาน วิธีเฉพาะเจาะจง 20000508   บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด 38,520.00               1300462891

154 มกราคม จัดท าตรายางตามตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 11,840.00               1300462921

155 มกราคม เปล่ียนแผ่นกรองเคร่ืองฟอกอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003803   บริษัท ไรท์ อิลิเมนท์ 38,694.41               1300462926

156 มกราคม ตรายาง วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 1,250.00                 1300462955

157 มกราคม เสื อกีฬาส าเร็จรูป วิธีเฉพาะเจาะจง 20006721   บริษัท แกรนดิเท็กซ์ จ ากัด 19,420.50               1300462957

158 มกราคม แผ่นพับ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002620   บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด 15,000.00               1300463038

159 มกราคม โต๊ะคอมพิวเตอร์ส านักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 38,320.00               1300463045

160 มกราคม เคร่ืองส ารองไฟ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,190.00                 1300463081

161 มกราคม รถเข็นพื นเหล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 1,898.11                 1300463083

162 มกราคม ตรายางตามตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 7,200.00                 1300463086

163 มกราคม แท่นตัดกระดาษ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 1,034.55                 1300463113

164 มกราคม จ้างโอเวอร์ฮอลป๊ัมสูบน  าเสีย วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 488,000.00             1300463142

165 มกราคม จ้างปรับปรุงวางแนวท่อบ่อเกรอะ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 420,500.00             1300463144

166 มกราคม จ้างปรับปรุงท่อน  าทิ ง (W) วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 202,400.00             1300463145

167 มกราคม เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิ ว วิธีเฉพาะเจาะจง 20006720   บริษัท วรรณสนธกานต์ จ ากัด 29,900.00               1300463175

168 มกราคม ค่าพาหนะขนส่งส่ิงตรวจ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002876   บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม 27,392.00               1300463195

169 มกราคม กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั น มีฝาปิดในตัว วิธีเฉพาะเจาะจง 20002288   บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 5,350.00                 1300463196

170 มกราคม จ้างท าตรายางธรรมดาตามตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 120.00                    1300463204

171 มกราคม ตรายางตามตัวอย่าง 4 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 800.00                    1300463205

172 มกราคม ตรายางธรรมดาตามตัวอย่าง จ านวน 20 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 9,000.00                 1300463206

173 มกราคม ชุดถังป่ัน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 3,974.00                 1300463210

174 มกราคม โซฟา วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 16,900.50               1300463211

175 มกราคม บันไดเคลือบสีแบบมีถาด 5 ฟุต วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 1,216.00                 1300463213

176 มกราคม โต๊ะผ่าตัดสแตนเลส แบบ 2 ชั น วิธีเฉพาะเจาะจง 20001139   บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ า 99,600.00               1300463214

177 มกราคม CRYO BOX 81 HOLES,KEEP -196C วิธีเฉพาะเจาะจง 20000039   บริษัท กิบไทย จ ากัด 4,815.00                 1300463216

178 มกราคม น  ายาล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006325   บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล 25,000.00               1300463217

179 มกราคม ซ่อมเคร่ืองป่ันเหว่ียงชนิดควบคุมอุณหภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003870   บริษัท เอ็นวิช่ัน แล็บซิสเต็ม จ ากัด 4,280.00                 1300463223

180 มกราคม กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 90,843.00               1300463225

181 มกราคม MATRIGEL GFR,LDEV-FREE,10ML วิธีเฉพาะเจาะจง 20000791   บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 69,015.00               1300463232

182 มกราคม Intercomพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 59,909.30               1300463246

183 มกราคม Alexa Fluor 700 anti-human CD3 ; วิธีเฉพาะเจาะจง 20001660   บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จ ากัด 185,966.00             1300463248

184 มกราคม ไหมไนล่อนจุลศัลยกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง 20004969   บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 160,000.00             1300463249

185 มกราคม AC427-A1-A วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 46,529.00               1300463317

186 มกราคม Bedside call Button วิธีเฉพาะเจาะจง 20004771   บริษัท ออฟติไมซ์ วินเทค จ ากัด 161,300.36             1300463334

187 มกราคม กั นผนังห้องแลปห้องปฏิบัติการ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003515   บริษัท กนกสัมพันธ์ แอนด์ ซัพพลาย 44,940.00               1300463336

188 มกราคม ตู้เย็น 2 ประตู  หน่วยธุรการ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006627   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 999 เซอร์วิส 42,265.00               1300463337
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189 กุมภาพันธ์ Stellant dual syringe kit วิธีเฉพาะเจาะจง 20004029   บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 285,000.00             1400008743

190 กุมภาพันธ์ ชุดตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในทารก วิธีเฉพาะเจาะจง 20000684   บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด 3,200,000.00         1400008817

191 กุมภาพันธ์ BD PAXgene Blood ccf DNA tube วิธีเฉพาะเจาะจง 20000253   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 172,200.00             1400008828

192 กุมภาพันธ์ จ้างบริการขนย้ายและก าจัดของเสียอันตราย วิธี e-Bidding 20001063   บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียร่ิง จ ากั 1,332,450.00         1400008961

193 กุมภาพันธ์ ็็Human Whole Exome Sequencing 100X วิธีเฉพาะเจาะจง 20005990   บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) 1,046,600.00         1400008981

194 กุมภาพันธ์ จ้างเปล่ียนฝ้าเพดาน ห้องปฏิบัติการ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 233,000.00             1300463339

195 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงประตูห้องเรียน ห้องน  า ชั น วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 490,004.74             1300463342

196 กุมภาพันธ์ งานปรับปรุงทาสี ห้องเก็บของพร้อมท าชั น วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 377,840.64             1300463345

197 กุมภาพันธ์ งานปรับปรุงท่อเมนประปาห้อง ICU - CCU วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 489,700.00             1300463349

198 กุมภาพันธ์ ชิ นส่วนฝีเย็บของหญิงตั งครรภ์แรก วิธีเฉพาะเจาะจง 20002190   บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 113,000.00             1300463567

199 กุมภาพันธ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20006726   บริษัท สุดเทียน ดีไซน์ จ ากัด 88,810.00               1300463916

200 กุมภาพันธ์ หม้อหุงข้าว วิธีเฉพาะเจาะจง 20005258   บริษัท วีเค เอคเซคคิวทีฟ จ ากัด 2,675.00                 1300463931

201 กุมภาพันธ์ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือเด่ียว วิธีเฉพาะเจาะจง 20000476   บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม 153,438.00             1300463932

202 กุมภาพันธ์ พัดลมระบายอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 99,510.00               1300463935

203 กุมภาพันธ์ DVR กล้องวงจรปิด วิธีเฉพาะเจาะจง 20006289   บริษัท แพคเทคนิคอล 59,064.00               1300463937

204 กุมภาพันธ์ พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ ว พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 13,578.30               1300463940

205 กุมภาพันธ์ หม้อน่ึง ขนาด 6 ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 20005258   บริษัท วีเค เอคเซคคิวทีฟ จ ากัด 2,835.50                 1300463943

206 กุมภาพันธ์ จ้างบ ารุงรักษาป๊ัมลมระบบท่อก๊าซSkill lab วิธีเฉพาะเจาะจง 20004492   บริษัท บี.คิว.ซัพพลาย แอนด์ 112,435.60             1300463953

207 กุมภาพันธ์ Neodisher Prestop (สเปรย์โฟม) วิธีเฉพาะเจาะจง 20005243   บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด 82,800.00               1300463955

208 กุมภาพันธ์ เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002496   บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จ ากัด 28,000.00               1300463956

209 กุมภาพันธ์ ไมโครเวฟ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004492   บริษัท บี.คิว.ซัพพลาย แอนด์ 48,931.10               1300463964

210 กุมภาพันธ์ กล่องอเนกประสงค์ 19 ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,384.00                 1300463972

211 กุมภาพันธ์ เคร่ืองฟอกอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004506   บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ 83,600.00               1300463974

212 กุมภาพันธ์ MINISART FILTER 5 UM. (STERILE) วิธีเฉพาะเจาะจง 20000039   บริษัท กิบไทย จ ากัด 16,264.00               1300464000

213 กุมภาพันธ์ เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ราวสไลด์พร้อมท่ีนอน วิธีเฉพาะเจาะจง 20004510   บริษัท ธนโชคศิริรัตน์ ซัพพลาย จ ากัด 240,750.00             1300464019

214 กุมภาพันธ์ เคร่ืองฟอกอากาศระบบ อิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005894   บริษัท ประกอบทรัพย์ ซัพพลาย 200,090.00             1300464037

215 กุมภาพันธ์ เคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 92,448.00               1300464107

216 กุมภาพันธ์ เคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 54,826.80               1300464114

217 กุมภาพันธ์ GenUP Exo SAP PCR Cleanup Kit,100r วิธีเฉพาะเจาะจง 20004279   บริษัท แอปสลาเจน จ ากัด 6,848.00                 1300464156

218 กุมภาพันธ์ ซ่อมตู้อบเพาะเชื อควบคุมอุณหภูมิ วิธีเฉพาะเจาะจง 20000638   บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากัด 14,980.00               1300464166

219 กุมภาพันธ์ ซักผ้าม่านผืนใหญ่ ขนาด 2.00x4.80 ม. วิธีเฉพาะเจาะจง 30000536   ร้านรุ่งเจริญกิจ 22,700.00               1300464179

220 กุมภาพันธ์ Tubing Clamp 20 cm. วิธีเฉพาะเจาะจง 20003709   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ซี.วาย 27,500.00               1300464183

221 กุมภาพันธ์ สต๊ิกเกอร์ชนิดม้วน 5*4.8 ซม. วิธีเฉพาะเจาะจง 20002598   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน 34,000.00               1300464195

222 กุมภาพันธ์ งานเดินท่อน  าเย็น CHILLER WATER วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 271,656.58             1300464214

223 กุมภาพันธ์ ค่าบริการและอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงเคร่ือง วิธีเฉพาะเจาะจง 20006727   บริษัท เซปทิลเลียน จ ากัด 11,500.00               1300464215

224 กุมภาพันธ์ BELT:POLY-V;370J12;KEVLAR วิธีเฉพาะเจาะจง 20001244   บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 3,321.28                 1300464216

225 กุมภาพันธ์ งานปรับปรุงกล่องสแตนเลส หน่วยไตเทียม วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 313,996.80             1300464221

226 กุมภาพันธ์ จ้างสูบบ่อเกรอะบริเวณห้องน  าสาธารณะ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004492   บริษัท บี.คิว.ซัพพลาย แอนด์ 202,230.00             1300464242
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227 กุมภาพันธ์ CryoMACS Freezing Bag 50CE วิธีเฉพาะเจาะจง 20006364   บริษัท วินเนอร์ย่ี เมดิคอล 192,000.00             1300464243

228 กุมภาพันธ์ ค่าพาหนะขนส่งส่ิงตรวจ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002876   บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส 300,000.00             1300464266

229 กุมภาพันธ์ พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 99,510.00               1300464273

230 กุมภาพันธ์ ชุดขับเคล่ือนเปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อม วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 99,296.00               1300464281

231 กุมภาพันธ์ กระบอกอัดจาระบี + สายอ่อน TOTAL วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 326,585.40             1300464310

232 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงชุดควบคุมระบบปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003112   บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 460,524.00             1300464319

233 กุมภาพันธ์ งานเปล่ียนท่อด้านส่งป๊ัมสูบน  าเสีย วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 210,800.00             1300464325

234 กุมภาพันธ์ จ้างท ากันซึม Water Proofing แบบวางตาข่าย วิธีเฉพาะเจาะจง 20006162   บริษัท ยู เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง 491,741.18             1300464326

235 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงกั นผนังและติดตั งชุดประตู วิธีเฉพาะเจาะจง 20005977   บริษัท บุญช่วยการช่าง 2466 497,360.09             1300464327

236 กุมภาพันธ์ ของท่ีระลึกกรณีพิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005558   บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จ ากัด 30,732.71               1300464358

237 กุมภาพันธ์ เปล่ียนกระจกเงาในห้องน  าชาย ห้องพัก วิธีเฉพาะเจาะจง 20003515   บริษัท กนกสัมพันธ์ แอนด์ ซัพพลาย 10,700.00               1300464389

238 กุมภาพันธ์ เก้าอี ส านักงาน สีด า กรีนไลน์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 12,916.00               1300464390

239 กุมภาพันธ์ จ้างเหมาจัดท าระบบ Live Streaming วิธีเฉพาะเจาะจง 30005095   นายวรรัตน์ เมฆสวัสด์ิ 100,000.00             1300464399

240 กุมภาพันธ์ เคร่ืองดูดความชื น วิธีเฉพาะเจาะจง 20003427   บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จ ากัด 65,270.00               1300464409

241 กุมภาพันธ์ เก้าอี เลคเชอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 4,274.00                 1300464410

242 กุมภาพันธ์ ทีวีพร้อมปรับปรุงระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 45,870.90               1300464420

243 กุมภาพันธ์ เคร่ืองกรองน  าร้อน - น  าเย็น วิธีเฉพาะเจาะจง 20002623   บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) 31,995.00               1300464429

244 กุมภาพันธ์ ข้องอ 90 PP-R SDR6 PN20 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 24,428.10               1300464440

245 กุมภาพันธ์ เคร่ืองเขย่าผสมสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 20000791   บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 10,200.00               1300464522

246 กุมภาพันธ์ กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั น มีฝาปิดในตัว วิธีเฉพาะเจาะจง 20002288   บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 18,725.00               1300464534

247 กุมภาพันธ์ ซ่อมชุดท าน  าบริสุทธ์ิคุณภาพสูง วิธีเฉพาะเจาะจง 20000680   บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด 75,060.50               1300464539

248 กุมภาพันธ์ Yr.2022 Pricing วิธีเฉพาะเจาะจง 20000659   บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิ 184,813.00             1300464552

249 กุมภาพันธ์ จ้างเดินระบบไฟฟ้าพร้อมเปล่ียน วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 449,000.80             1300464554

250 กุมภาพันธ์ เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006669   บริษัท วีล เทค แอนด์ 496,480.00             1300464559

251 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงเปล่ียนฝ้า ทาสี วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 173,000.00             1300464561

252 กุมภาพันธ์ BACKPACK NH500 20 L วิธีเฉพาะเจาะจง 20006719   บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) 50,000.00               1300464568

253 กุมภาพันธ์ ค่าเอกสารและส่ิงพิมพ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002751   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ 46,812.50               1300464574

254 กุมภาพันธ์ เคร่ืองควบคุมการให้ยาระงับปวดโดยผู้ป่วย วิธีเฉพาะเจาะจง 20006055   บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด 82,000.00               1300464578

255 กุมภาพันธ์ กระเป๋าแคนวาส วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 18,597.00               1300464581

256 กุมภาพันธ์ ปรับปรุงระเบียงห้องพักรอญาติ ชั น 1 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 474,220.03             1300464652

257 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงทาสี EPOXY พื นห้อง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005773   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเป้ิล 315,432.96             1300464669

258 กุมภาพันธ์ น  ายาฆ่าเชื อ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 481,500.00             1300464696

259 กุมภาพันธ์ Harddisk WD Purple 8TB วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 170,344.00             1300464785

260 กุมภาพันธ์ ติดตั งฟิล์มฝ้าขุ่นตัดลายและฟิล์มกรองแสง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 187,656.60             1300464786

261 กุมภาพันธ์ กรรไกรตัดเนื อเย่ือ แบบหนา ปลายโค้ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20002261   บริษัท เคเอเบิ ลเทค จ ากัด 53,200.00               1300464788

262 กุมภาพันธ์ งานเดินเมนท่อน  าประปาจากห้องควบคุมป๊ัม วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 497,500.00             1300464792

263 กุมภาพันธ์ Nonwoven SMMS 45*45 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004894   บริษัท เรียลเมด จ ากัด 59,250.00               1300464795

264 กุมภาพันธ์ งานปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างซิงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 112,020.48             1300464797
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265 กุมภาพันธ์ ซ่อมตู้เพาะเลี ยงเชื อ วิธีเฉพาะเจาะจง 20000638   บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากัด 64,200.00               1300464801

266 กุมภาพันธ์ น  ายา Diphenylcyclopropenone 98% วิธีเฉพาะเจาะจง 20000141   บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 8,988.00                 1300464803

267 กุมภาพันธ์ กระเป๋ากันน  า กันฝุ่น วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 9,955.00                 1300465093

268 กุมภาพันธ์ Smart watch band วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 15,980.00               1300465095

269 กุมภาพันธ์ ชุดควบคุมแบตเตอร่ี วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 92,983.00               1300465151

270 กุมภาพันธ์ ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 77,575.00               1300465154

271 กุมภาพันธ์ น  ายาล้าง Deconex Prozyme Alka วิธีเฉพาะเจาะจง 20003111   บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากั 453,600.00             1300465179

272 กุมภาพันธ์ ตรายางหมึกในตัวตามตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 600.00                    1300465210

273 กุมภาพันธ์ ป๊ัมสูบน  าเกลือล้างเรซ่ิน วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 49,252.10               1300465236

274 กุมภาพันธ์ กระติกน  าร้อน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002447   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิชิตอิมปอร์ต 4,173.00                 1300465239

275 กุมภาพันธ์ ตู้เย็น ขนาด 12.3 คิว วิธีเฉพาะเจาะจง 20002447   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิชิตอิมปอร์ต 15,515.00               1300465248

276 กุมภาพันธ์ โต๊ะวางเคร่ืองมือผ่าตัด วิธีเฉพาะเจาะจง 20001139   บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ า 19,600.00               1300465298

277 กุมภาพันธ์ เก้าอี เคาน์เตอร์บาร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005168   บริษัท ชัยโย ชัยชนะ 7,704.00                 1300465299

278 กุมภาพันธ์ ไมค์โต้ตอบ 2 ทาง พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 14,445.00               1300465300

279 กุมภาพันธ์ แก้วใส 2 ชั น วิธีเฉพาะเจาะจง 20006309   บริษัท โมเดิร์นพรีเม่ียม จ ากัด 51,360.00               1300465331

280 กุมภาพันธ์ โฟมอุดหู ไม่มีสาย (200คู่/กล่อง) วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 8,132.00                 1300465380

281 กุมภาพันธ์ PAPER MATTE COATED 120gsm วิธีเฉพาะเจาะจง 20000294   บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จ ากัด 110,028.10             1300465383

282 กุมภาพันธ์ ท าชั นวางของสแตนเลสและซิงค์น  าสแตนเลส วิธีเฉพาะเจาะจง 30002481   นายณรงค์ ประดับเงิน 92,990.06               1300465399

283 กุมภาพันธ์ ซ่อมรถบัสทะเบียน 41-6783 วิธีเฉพาะเจาะจง 20003846   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงการยาง 25,400.00               1300465400

284 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงพื นระเบียงหน่วยไตเทียม วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 492,054.53             1300465403

285 กุมภาพันธ์ เปล่ียนสารกรองถังซอฟเทนเนอร์ ชั นดาดฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 73,830.00               1300465406

286 กุมภาพันธ์ เคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 93,218.40               1300465449

287 กุมภาพันธ์ ซองถนอมเอกสาร ขนาด A5 วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 400.00                    1300465466

288 กุมภาพันธ์ ถาดเอกสารพลาสติก 1 ชั น เทา ออร์ก้า วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 2,973.00                 1300465483

289 กุมภาพันธ์ งานปรับปรุงป๊ัมสูบน  าเย็นระบบชิลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 298,872.40             1300465508

290 กุมภาพันธ์ ซ่อมกล้องจุลทรรศ์หัวกลับพร้อม วิธีเฉพาะเจาะจง 20003975   บริษัท สเปซเมด จ ากัด 54,035.00               1300465511

291 กุมภาพันธ์ TearLab Test Card วิธีเฉพาะเจาะจง 20004709   บริษัท ซูอิสเซอส์เม็ด (ประเทศไทย) 60,000.00               1300465512

292 กุมภาพันธ์ จ้างติดตั งม่านพลาสติกเพ่ือทดแทนท่ีช ารุด วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 118,128.00             1300465513

293 กุมภาพันธ์ Petri dish,90x15mm,Polystyrene, วิธีเฉพาะเจาะจง 20004146   บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย 9,951.00                 1300465514

294 กุมภาพันธ์ แอลกฮอล์น  า 70% วิธีเฉพาะเจาะจง 20001145   บริษัท วิทยาศรม จ ากัด 3,766.40                 1300465515

295 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงพื นท่ีส านักงานการพยาบาล วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 494,874.58             1300465516

296 กุมภาพันธ์ โคมไฟกล่องเหล็กพร้อมหลอด LED 2x18 วัตต์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 166,117.50             1300465517

297 กุมภาพันธ์ โคมไฟแบบติดลอย ฝาหน้าอะคลิลิคผิวพีระมิด วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 104,592.50             1300465553

298 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงเปล่ียนท่อเมนน  าประปา วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 119,400.00             1300465557

299 กุมภาพันธ์ กระเป๋าสะพายแคนวาส วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 3,000.00                 1300465559

300 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงท่อระบายน  าฝน ชั น 5 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 233,000.00             1300465560

301 กุมภาพันธ์ แฟ้ม 2 ห่วง A4 สัน 3.5 ซม. วิธีเฉพาะเจาะจง 20002544   บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากัด 1,290.00                 1300465562

302 กุมภาพันธ์ กระเป๋าปฐมพยาบาลขั นสูง ADVANCE วิธีเฉพาะเจาะจง 20004714   บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากั 55,400.00               1300465563
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303 กุมภาพันธ์ ค่าจ้างอบรม ครั งท่ี 1-2 วิธีเฉพาะเจาะจง 20005359   บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จ ากัด 40,000.00               1300465564

304 กุมภาพันธ์ จ้างเดินสายเมนไฟ ชั น 6,7 อาคารวิจัยเก่า วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 416,161.31             1300465565

305 กุมภาพันธ์ จ้างกั นผนังห้องตู้แช่ส าหรับเก็บตัวอย่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 372,545.13             1300465567

306 กุมภาพันธ์ ใบเล่ือยวงเดือน ขนาด 305x25.4 mm. วิธีเฉพาะเจาะจง 20002447   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิชิตอิมปอร์ต 15,022.80               1300465574

307 กุมภาพันธ์ จ้างแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006745   บริษัท พีทีเอส กรุ๊ป อินเตอร์ 39,911.00               1300465590

308 กุมภาพันธ์ จ้างกั นห้องท างานสาขาวิชาโรคติดเชื อ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006412   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอทสว่างเทรดดิ ง 499,553.89             1300465623

309 กุมภาพันธ์ จ้างเดินเมนท่อน  าประปาจากห้องควบคุม วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 497,600.00             1300465627

310 กุมภาพันธ์ สารกรอง ถังซอฟเทนเนอร์ พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 196,200.00             1300465633

311 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงท่อน  าโสโครก ห้องช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 124,500.00             1300465634

312 กุมภาพันธ์ จ้างตกแต่งสถานท่ี, จัดท าเวที, วิธีเฉพาะเจาะจง 30000887   นส.กิตติภรณ์  บัณฑิตย์นพรัตน์ 380,000.00             1300465642

313 กุมภาพันธ์ เกลือล้างคืนประจุสารกรองเรซ่ิน โรงกรอง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 144,450.00             1300465648

314 กุมภาพันธ์ งานปรับปรุงท่อดูดตะกอน บ่อตกตะกอน 5-6 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 436,400.00             1300465672

315 กุมภาพันธ์ หุ่นฝึกการกู้ชีพขั นพื นฐานแบบคร่ึง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004891   บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 280,000.00             1300465830

316 กุมภาพันธ์ แบตเตอร่ีรถไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 11,791.40               1300465833

317 กุมภาพันธ์ สมาร์ท TV พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 20,062.50               1300465836

318 กุมภาพันธ์ เก้าอี  SL1RNA หุ้มหนังเทียมสีด า วิธีเฉพาะเจาะจง 20000987   บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มห 32,956.00               1300465962

319 กุมภาพันธ์ กระเป๋าผ้าโลกร้อน วิธีเฉพาะเจาะจง 20003525   บริษัท สมบูรณ์สุข พรีเม่ียม จ ากัด 40,000.00               1300466009

320 กุมภาพันธ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 20003525   บริษัท สมบูรณ์สุข พรีเม่ียม จ ากัด 40,000.00               1300466013

321 กุมภาพันธ์ ชั นวางของ 3 ชั น แบบซ่ี - ติดล้อ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005414   บริษัท สยาม ทรอล่ี โปรเกรสช่ัน จ ากั 38,734.00               1300466397

322 กุมภาพันธ์ รถเข็นอลูมิเนียมรับส่งอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003111   บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากั 90,000.00               1300466405

323 กุมภาพันธ์ จ้างเดินระบบไฟฟ้าพร้อมเปล่ียนอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 498,192.00             1300466407

324 กุมภาพันธ์ ติดตั งระบบสัญญาณ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002203   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.อาร์.เอส. 98,440.00               1300466418

325 กุมภาพันธ์ เคร่ืองสแกนลายนิ วมือ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004771   บริษัท ออฟติไมซ์ วินเทค จ ากัด 38,520.00               1300466419

326 กุมภาพันธ์ ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 35,845.00               1300466420

327 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถหอพักนักศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง 30002481   นายณรงค์ ประดับเงิน 473,671.68             1300466453

328 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุทางเข้าออกลานจอดรถ หน้าด่าน วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 491,000.00             1300466464

329 กุมภาพันธ์ จ้างทาสีบันไดหนีไฟ ชั น 1- ชั น 10 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 389,000.00             1300466467

330 กุมภาพันธ์ ป้ายอะคริลิค วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 1,260.00                 1300466479

331 กุมภาพันธ์ เคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 37,424.50               1300466487

332 กุมภาพันธ์ จ้างเดินสายเคเบิ ลกล้องวงจรปิดพร้อม วิธีเฉพาะเจาะจง 20006740   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเคเอส 99,552.80               1300466488

333 กุมภาพันธ์ ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ (โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 89,880.00               1300466490

334 กุมภาพันธ์ ติดตั งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 64,200.00               1300466497

335 กุมภาพันธ์ เคร่ืองปรับอากาศระบบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 60,925.80               1300466592

336 กุมภาพันธ์ แก้วสแตนเลส วิธีเฉพาะเจาะจง 20006454   บริษัท ควีน ครีเอทีฟ จ ากัด 35,631.00               1300466593

337 กุมภาพันธ์ กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 10,646.50               1300466595

338 กุมภาพันธ์ กล้องวงจรปิดและเคร่ืองบันทึกภาพ วิธีเฉพาะเจาะจง 20004771   บริษัท ออฟติไมซ์ วินเทค จ ากัด 87,461.80               1300466596

339 กุมภาพันธ์ PCR 8-STRIP,0.2ML THIN WALL,CLEAR, วิธีเฉพาะเจาะจง 20000791   บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 33,317.00               1300466629

340 กุมภาพันธ์ 0.8ml Storage plate,50/cs วิธีเฉพาะเจาะจง 20000680   บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด 99,082.00               1300466633
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341 กุมภาพันธ์ กล่องตุนออกซิเจน วิธีเฉพาะเจาะจง 20005880   บริษัท ทาโร่ ทอยส์ จ ากัด 13,500.00               1300466655

342 กุมภาพันธ์ ไมโครเวฟระบบอุ่น วิธีเฉพาะเจาะจง 20004866   บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,550.00                 1300466661

343 กุมภาพันธ์ โคมไฟถนน LED ขนาด 30 วัตต์ พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 170,654.30             1300466664

344 กุมภาพันธ์ เสื อทีม วิธีเฉพาะเจาะจง 20005885   บริษัท อินเนอซิส จ ากัด 53,500.00               1300466706

345 กุมภาพันธ์ เสื อทีม วิธีเฉพาะเจาะจง 20005885   บริษัท อินเนอซิส จ ากัด 41,195.00               1300466709

346 กุมภาพันธ์ PP ใส STICKER SIZE 3.0CMX4.5CM.,3UP วิธีเฉพาะเจาะจง 20003395   บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 13,500.00               1300466710

347 กุมภาพันธ์ ไนโตรเจนเหลว วิธีเฉพาะเจาะจง 20006588   บริษัท ไทยอินเตอร์แก๊ส แอนด์ 161,784.00             1300466820

348 กุมภาพันธ์ ตรายางธรรมดาตามตัวอย่าง จ านวน 6 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 720.00                    1300466873

349 กุมภาพันธ์ ม่านม้วนพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005665   บริษัท วี.อาร์.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ 99,189.00               1300466882

350 กุมภาพันธ์ FOIL 50 MICON SRICKER SIZE 4.0CMX 2.5CM วิธีเฉพาะเจาะจง 20003395   บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 18,500.00               1300466883

351 กุมภาพันธ์ พัดลมระบายอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 99,510.00               1300466884

352 กุมภาพันธ์ โครงถุงผ้าเป้ือนแบบกลม วิธีเฉพาะเจาะจง 20001139   บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จ า 3,700.00                 1300466885

353 กุมภาพันธ์ พัดลมระบายอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 99,510.00               1300466886

354 กุมภาพันธ์ สายอากาศอุปกรณ์ระบบทีวี พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 35,994.80               1300466887

355 กุมภาพันธ์ Zebra Rasin Ribon วิธีเฉพาะเจาะจง 20003395   บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 6,420.00                 1300466890

356 กุมภาพันธ์ อะไหล่ชุด Velocity Matrix วิธีเฉพาะเจาะจง 20003075   บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 26,001.00               1300466891

357 กุมภาพันธ์ จ้างรื อถอนพร้อมติดตั งประตูหนีไฟ ชั น 7 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 318,000.00             1300466893

358 กุมภาพันธ์ แผ่นทดสอบความปลอดเชื อ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005100   บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 76,800.00               1300466906

359 กุมภาพันธ์ เสื อทีม วิธีเฉพาะเจาะจง 20005885   บริษัท อินเนอซิส จ ากัด 42,372.00               1300466930

360 กุมภาพันธ์ กล่องเหล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 16,585.00               1300466937

361 กุมภาพันธ์ ค่าโดเมนเนมเว็บไซต์ www.impcthailand.com วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 10,994.25               1300466940

362 กุมภาพันธ์ จ้างพิมพ์ต าราเร่ืองการรักษาทางจิตเวช วิธีเฉพาะเจาะจง 20006319   บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล 133,750.00             1300466943

363 กุมภาพันธ์ ตรายางหมึกในตัวตามตัวอย่าง จ านวน 10 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 2,500.00                 1300466947

364 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงห้องน  าหอพักพยาบาล 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 470,000.00             1300466953

365 กุมภาพันธ์ ตรายางตามตัวอย่าง จ านวน 22 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง 30000380   ร้าน เอนกสเตช่ันเนอร่ี 3,290.00                 1300466954

366 กุมภาพันธ์ แผ่นรองรับสารเคมี วิธีเฉพาะเจาะจง 20001290   บริษัท สยามแฮนด์ทูล จ ากัด 94,160.00               1300466959

367 กุมภาพันธ์ จ้างปรับปรุงระบบสัญญาณ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 35,299.30               1300466960

368 กุมภาพันธ์ จ้างเปล่ียนกระเบื องบริเวณส่วนกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005977   บริษัท บุญช่วยการช่าง 2466 261,903.36             1300466973

369 กุมภาพันธ์ Microcentrifuge tube 5.0 ml, วิธีเฉพาะเจาะจง 20004146   บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย 4,280.00                 1300466979

370 กุมภาพันธ์ เคร่ืองกรองน  าร้อน-น  าเย็น พร้อมติดตั ง วิธีเฉพาะเจาะจง 20002623   บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) 59,774.00               1300467006

371 กุมภาพันธ์ โคมไฟติดผนังทรงกระบอก หอผู้ป่วยศัลยกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง 20005401   บริษัท ธานิระ เทคโนโลยี จ ากัด 13,963.50               1300467033

372 กุมภาพันธ์ จ้างเปล่ียนท่อแก๊สจุดต่อแก๊สเข้าเตา วิธีเฉพาะเจาะจง 20006624   บริษัท โอแก๊ส เอ็นจิเนียร่ิง 15,268.90               1300467073

373 กุมภาพันธ์ ddPCR 96-Well Plates, Pkg of 25 วิธีเฉพาะเจาะจง 20000693   บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร่ีส์ จ ากั 113,291.60             1300467520

374 กุมภาพันธ์ จ้างเดินสายสัญญาณไฟ Alarm ขอความ วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 495,998.50             1300467524

375 กุมภาพันธ์ เสื อลายการ์ตูน วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 6,840.00                 1300467525

376 กุมภาพันธ์ จ้างยิงสารละลายชนิดพองตัว PU FOAM วิธีเฉพาะเจาะจง 20005773   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเป้ิล 456,059.14             1300467540

377 กุมภาพันธ์ ซื อพร้อมติดตั งชุดเคร่ืองเสียง วิธีเฉพาะเจาะจง 20004280   บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ ากั 66,965.00               1300467652

378 กุมภาพันธ์ จ้างติดตั งรางรับน  าทิ งสแตนเลส วิธีเฉพาะเจาะจง 20005385   บริษัท เอ เอ็ม แอคเซส ซีซีทีวี 22,154.35               1300467753



ช่ือ ราคา
ล าดับ วันท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
เลขท่ีสัญญา

379 กุมภาพันธ์ น  ายาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20003111   บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากั 234,000.00             1300467768

380 กุมภาพันธ์ ติดตั งอ่างสแตนเลส บริเวณข้างห้องป๊ัมน  า วิธีเฉพาะเจาะจง 30002481   นายณรงค์ ประดับเงิน 67,998.50               1300467775

381 กุมภาพันธ์ ตู้เย็น วิธีเฉพาะเจาะจง 20002965   หจก.กรุงเทพบริการแก๊ส 10,000.00               1300467777

382 กุมภาพันธ์ กล้องวงจรปิดและเคร่ืองบันทึกภาพ พร้อม วิธีเฉพาะเจาะจง 20004771   บริษัท ออฟติไมซ์ วินเทค จ ากัด 91,271.00               1300467779

383 กุมภาพันธ์ พัดลมดูดอากาศติดกระจก ขนาด 8 นิ ว แบบ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002447   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิชิตอิมปอร์ต 845.30                    1300467782

384 กุมภาพันธ์ Double Spoon Giraffe Forceps, 90 วิธีเฉพาะเจาะจง 20000069   บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 299,800.00             1300467784

385 กุมภาพันธ์ ซ่อมแซมรั วซอยวัดมะกอก วิธีเฉพาะเจาะจง 30002481   นายณรงค์ ประดับเงิน 29,049.60               1300467785

386 กุมภาพันธ์ ติดตั งโหลดเซ็นเตอร์ส าหรับไฟส่วนกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 20005267   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูนไลท์ติ ง 2017 103,683.00             1300467794

387 กุมภาพันธ์ ปรับปรุงท่อดูดตะกอน บ่อตกตะกอน 3-4 วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 436,573.21             1300467797

388 กุมภาพันธ์ ขาตั งกล้อง วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 12,380.00               1300467816

389 กุมภาพันธ์ Backdrop วิธีเฉพาะเจาะจง 40000005   เจ้าหนี จัดซื อด้วยเงินสดย่อย 12,400.00               1300467817

390 กุมภาพันธ์ จอแสดงภาพทางการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20006579   บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี 214,300.00             1300467820

391 กุมภาพันธ์ จ้างแก้ไขท่อระบายน  าร้อน วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 213,000.00             1300467929

392 กุมภาพันธ์ จ้างหุ้มฉนวนท่อน  าเย็น วิธีเฉพาะเจาะจง 20004832   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีอี เอ็นเตอร์ 283,000.00             1300467959

393 กุมภาพันธ์ ค่าจ้างอบรม โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี วิธีเฉพาะเจาะจง 70000000   มหาวิทยาลัยมหิดล 34,500.00               1300467981

394 กุมภาพันธ์ เคร่ืองฟอกอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 20002272   บริษัท ซี.พี.แอร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ า 44,940.00               1300468004

395 กุมภาพันธ์ จ้างติดตั งฟิล์มกระจก วิธีเฉพาะเจาะจง 20004145   บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท 17,548.00               1300468005

396 กุมภาพันธ์ จ้างติดตั งฉากกั นกระจก วิธีเฉพาะเจาะจง 20003688   บริษัท ไทยเดคอเรช่ัน แอนด์ 12,840.00               1300468057

397 กุมภาพันธ์ งานปรับปรุงห้องน  า สาขาวิชาโรคทางเดิน วิธีเฉพาะเจาะจง 20003112   บริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอเรช่ัน 492,000.25             1300468073

398 กุมภาพันธ์ จ้างกั นผนังหลังหอผู้ป่วยป้องกันฝนสาด วิธีเฉพาะเจาะจง 20004846   บริษัท ภมร ไฮเทค (2003) จ ากัด 200,000.00             1300468074

399 กุมภาพันธ์ ไส้กรองอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 30001572   ร้านเพ่ิมพูนการค้า 3,750.00                 1300468077

400 กุมภาพันธ์ เปล่ียนท่อจ่ายไอน  า บริเวณท่อพักไอน  า วิธีเฉพาะเจาะจง 20004810   บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย 48,150.00               1300468089

401 กุมภาพันธ์ เปล่ียนประตูบานเล่ือนและทาสีภายใน วิธีเฉพาะเจาะจง 20003515   บริษัท กนกสัมพันธ์ แอนด์ ซัพพลาย 40,660.00               1300468092


