
ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

1 วัสดุไฟฟา้            1,720.00            1,720.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ 5-ก.ย.-65

2

ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณ
เอกซเรย์เปน็ระบบดิจิตอล (DR) พร้อมเก็บ
และรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) 
ปงีบประมาณ 2566       600,000.00        600,000.00 e-bidding ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 5-ก.ย.-65

3
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภยั ปงีบประมาณ 2566       900,000.00        900,000.00 e-bidding ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 5-ก.ย.-65

4
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท่าความ
สะอาดท่าความสะอาดอาคาร ปงีบประมาณ    1,512,000.00     1,512,000.00 e-bidding ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 5-ก.ย.-65

5 ซ่อมรถ กร 6623 ลป            5,979.16            5,979.16 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน บจก.โตโยต้านอร์ทเทร์ิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1718 /2565 5-ก.ย.-65

6 วัสดุไฟฟา้            3,641.00            3,641.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 6-ก.ย.-65

7 ซ่อมรถเข็น            2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ปาตัน นายสุริยา ปาตัน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

8 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว            6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง อรทยั อรทยั ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1719 /2565 7-ก.ย.-65

9 ยา 2 รายการ            3,220.00            3,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชี ยนยูเนี ยนแล็บบอราตอรี  จ่ากัด บริษทั เอเชี ยนยูเนี ยนแล็บบอราตอรี  จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

10 ยา 2 รายการ         12,860.00          12,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ่ากัด บริษทั สหแพทย์เภสัช จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1720 /2565 7-ก.ย.-65

11 BERODUAL MDI         11,449.00          11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์ จ่ากัด บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสตกส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1721 /2565 7-ก.ย.-65

12 NORFLOXACIN            1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ่ากัด บริษทั เฮลทต้ี์ มี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

13 NYSTATIN(12ml)            2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

14 ยา 2 รายการ            3,165.00            3,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ่ากัด บริษทั ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี ส์ (1969) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

15 Anti-D IgG            5,724.50            5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1722 /2565 7-ก.ย.-65

16
วัสดุการแพทย์ O2 40 34 4 ลิตร 2000 
Psi , N2O 20 กก.         11,031.70          11,031.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1723 /2565 7-ก.ย.-65

17 วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว         40,222.10          40,222.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1724 /2565 7-ก.ย.-65

18 วัสดุการแพทย์ เอ็น.จ.ีทวิป ์เบอร์ 16            2,700.00            2,700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

19 ครุภณัฑ์ส่านักงาน (ตู้เก็บยา)            7,800.00            7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้าน แสงวรรณเฟอร์นิเจอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1725 /2565 7-ก.ย.-65

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         55,640.00          55,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นันทวัฒน์ การช่าง ร้าน นันทวัฒน์ การช่าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1726 /2565 7-ก.ย.-65

21 จ้างท่าปา้ยไวนิล            2,580.00            2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหปา้ย ร้านสหปา้ย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

22 วัสดุทนัตกรรม            2,390.00            2,390.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท ์แคร์ บจก.โพส เฮลท ์แคร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

23 วัสดุทนัตกรรม            4,140.00            4,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วี อาร์ พ ีเด้นท์ บจก.วี อาร์ พ ีเด้นท์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

24 วัสดุทนัตกรรม            3,100.00            3,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย บจก.ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

25 วัสดุทนัตกรรม            4,387.00            4,387.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

26 วัสดุทนัตกรรม            2,354.00            2,354.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

27 วัสดุทนัตกรรม            1,819.00            1,819.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

28 วัสดุทนัตกรรม            2,150.00            2,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น บจก.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

29 วัสดุทนัตกรรม            1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น บจก.ไดรว์ เด็นทั ล อินคอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

30 วัสดุทนัตกรรม            2,200.00            2,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น บจก.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1 - 30  เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
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ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1 - 30  เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

31 วัสดุทนัตกรรม         20,480.00          20,480.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เด็นท-์เมท บจก. เด็นท-์เมท ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1727 /2565 7-ก.ย.-65

32 วัสดุทนัตกรรม            5,660.00            5,660.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เด็นท-์เมท บจก. เด็นท-์เมท ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1728 /2565 7-ก.ย.-65

33 วัสดุทนัตกรรม            8,051.75            8,051.75 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1729 /2565 7-ก.ย.-65

34 วัสดุทนัตกรรม         13,433.85          13,433.85 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1730 /2565 7-ก.ย.-65

35 วัสดุทนัตกรรม         86,190.00          86,190.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซูมิตร1967 บจก.ซูมิตร1967 ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1731 /2565 7-ก.ย.-65

36 วัสดุทนัตกรรม            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซี ยงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

37 ซ่อมบ่ารุงครุภณัฑ์การแพทย์         32,471.50          32,471.50 เฉพาะเจาะจง บจก.น่าวิวัฒน์การช่าง บจก.น่าวิวัฒน์การช่าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1732 /2565 7-ก.ย.-65

38 ท่าสมุดประจ่าตัวเด็กอ้วน            1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง บอส เซ็นเตอร์ บอส เซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

39 พนักงานบริการ หน่วยจ่ายกลาง            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสุธร ขันธหตัถ์ นายวิสุธร ขันธหตัถ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1733 /2565 7-ก.ย.-65

40 ซ่อมคอมพวิเตอร์            5,600.00            5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม ร้านคลีนิคคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1734 /2565 7-ก.ย.-65

41 จ้างซ่อมเครื องพมิพ์              550.00               550.00 เฉพาะเจาะจง ร้้าน คลีนิคคอม ร้้าน คลีนิคคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

42 จ้างปรับปรุงบา้นหลังที  9 (จพ.การเงิน)            9,800.00            9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพชิัย วงศ์ทพิย์ นายพชิัย วงศ์ทพิย์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1735 /2565 7-ก.ย.-65

43 วัสดุไฟฟา้            3,868.00            3,868.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

44 วัสดุไฟฟา้            3,825.00            3,825.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

45 วัสดุก่อสร้าง              190.00               190.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณรงค์ไชย ร้าน ณรงค์ไชย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

46 สารน้่า 2 รายการ         12,225.00          12,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัด บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1736 /2565 7-ก.ย.-65

47 วัสดุเชื้อเพลิง              300.00               300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธวัชยนต์ หจก.ธวัชยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

48 ยา 3 รายการ            5,205.00            5,205.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1737 /2565 7-ก.ย.-65

49 atorvastatin 40 mg            4,108.80            4,108.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั พรอส ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 7-ก.ย.-65

50 DEC            3,760.00            3,760.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั นแนล หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด เกอร์เทค อินเตอร์เนชั นแนล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ก.ย.-65

51 CT SCAN    9,981,000.00     9,981,000.00 e-bidding ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1738 /2565 9-ก.ย.-65

52 ซ่อมเครื องพมิพ์            2,610.00            2,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คลีนิคคอม ร้าน คลีนิคคอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ก.ย.-65

53 น้่ามันเชื้อเพลิง (ก.ย.65) ครึ ง 2         57,412.00          57,412.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1739 /2565 9-ก.ย.-65

54 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว(เครื องกดน้่า)         16,980.00          16,980.00 เฉพาะเจาะจง นิยมพานิช นิยมพานิช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1740 /2565 9-ก.ย.-65

55 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว(ปั้มน้่า)         12,900.00          12,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด โรจนธนาพนัธ์ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด โรจนธนาพนัธ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1741 /2565 9-ก.ย.-65

56 Pantoprazole inj            4,850.00            4,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ่ากัด บริษทั ฟาร์มาดิกา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ก.ย.-65

57 ว.คอมพวิเตอร์            3,100.00            3,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ก.ย.-65

58 จ้างซ้่อมประตูหอ้งน้่าเด็กชั้น 3            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จินจิน ร้าน จินจิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ก.ย.-65

59 เต้นท์ โครงการฉีดวัคซีนโรค Covid-19            2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง วัดทา่นาง วัดทา่นาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 9-ก.ย.-65

60 FurosemiDE HD            4,066.00            4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 13-ก.ย.-65

61 ยา 5 รายการ            6,207.50            6,207.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1742 /2565 13-ก.ย.-65

62 สารน้่า 2 รายการ         21,100.00          21,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัด บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1743 /2565 13-ก.ย.-65
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ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1 - 30  เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

63 ยา 2 รายการ            2,760.00            2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ่ากัด บริษทั นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 13-ก.ย.-65

64 ว.คอมพวิเตอร์              800.00               800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 13-ก.ย.-65

65 ว.บริโภค            1,875.00            1,875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 13-ก.ย.-65

66 ว.ไฟฟา้              984.00               984.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอนไชยการไฟฟา้ ร้านดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 13-ก.ย.-65

67 ว.การเกษตร            2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธวัชยนต์ ร้านธวัชยนต์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

68 ว.ส่านักงาน         17,503.50          17,503.50 เฉพาะเจาะจง หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพไีฮเทคเซ็นเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1744 /2565 14-ก.ย.-65

69 ว.ส่านักงาน 12,529.00 12,529.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1745 /2565 14-ก.ย.-65

70 ว.งานบา้นงานครัว 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ร้านกันเอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1746 /2565 14-ก.ย.-65

71 ว.คอมพวิเตอร์ 43,880.00 43,880.00 เฉพาะเจาะจง แอดวานซ์เทรดด้ิง แอดวานซ์เทรดด้ิง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1747 /2565 14-ก.ย.-65

72 ว.คอมพวิเตอร์ 8,160.00 8,160.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดียอิงค์ ไอเดียอิงค์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1748 /2565 14-ก.ย.-65

73 ว.คอมพวิเตอร์ 13,670.00 13,670.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์โซลูชั น สมาร์โซลูชั น ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1749 /2565 14-ก.ย.-65

74 ว.งานบา้นงานครัว 7,878.00 7,878.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เตี ยเฮ่งฮง ร้าน เตี ยเฮ่งฮง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1750 /2565 14-ก.ย.-65

75 ว.ส่านักงาน 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วังเปเปอร์ฟอร์ม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1751 /2565 14-ก.ย.-65

76 ว.งานบา้นงานครัว 30,976.50 30,976.50 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล บจก.สยามยูเนี ยนเคมีคอล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1752 /2565 14-ก.ย.-65

77 ว.งานบา้นงานครัว 36,279.00 36,279.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก.โฟร์สตาร์โอเอ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1753 /2565 14-ก.ย.-65

78 swiff            3,424.00            3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนีซัน จ่ากัด บริษทั ยูนีซัน จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

79 วัสดุวิทยศาสตร์         22,500.00          22,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มพี บจก.เอ็มพี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1754 /2565 14-ก.ย.-65

80 วัสดุวิทยศาสตร์         21,000.00          21,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟร์ิมเมอร์ บจก.เฟร์ิมเมอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1755 /2565 14-ก.ย.-65

81 วัสดุวิทยศาสตร์            7,250.00            7,250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอเมด บจก.ไอเมด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1756 /2565 14-ก.ย.-65

82 วัสดุวิทยศาสตร์            1,800.00            1,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กแล็บ บจก.เอ็กแล็บ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

83 วัสดุวิทยศาสตร์         18,030.00          18,030.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เคเอสซายด์ บจก.เคเอสซายด์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1757 /2565 14-ก.ย.-65

84 วัสดุวิทยศาสตร์         51,300.00          51,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดวานส์ บจก.แอดวานส์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1758 /2565 14-ก.ย.-65

85 วัสดุวิทยศาสตร์            8,500.00            8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลิค บจก.ซิลิค ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1759 /2565 14-ก.ย.-65

86 Roxithromycin tab            1,110.00            1,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ่ากัด บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

87 HYDROcortisone Na SUCCINATE            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภญิโญฟาร์มาซี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1760 /2565 14-ก.ย.-65

88 ซ่อมประตูหอ้งผ่าตัด            6,500.00            6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จินจิน ร้าน จินจิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1761 /2565 14-ก.ย.-65

89 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ หลอดไฟ         37,450.00          37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.แอสซิสต์ จ่ากัด บริษทั เค.ซี.แอสซิสต์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1762 /2565 14-ก.ย.-65

90 ท่าโล่อะคริลิค            4,350.00            4,350.00 เฉพาะเจาะจง โล่ล่าปาง โล่ล่าปาง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

91 วัสดุงานบา้นงานครัว              600.00               600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณ วงศ์เปี้ยจันทร์ นางสุวรรณ วงศ์เปี้ยจันทร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

92 ซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ กล้องColono         33,277.00          33,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.แอสซิสต์ จ่ากัด บริษทั เค.ซี.แอสซิสต์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1763 /2565 14-ก.ย.-65

93 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปดิ)         32,790.00          32,790.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ บจก.สมาร์ท โซลูชั น คอมพวิเตอร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1764 /2565 14-ก.ย.-65

94 ครุภณัฑ์ส่านักงาน            2,130.00            2,130.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65
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ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1 - 30  เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

95 วัสดุไฟฟา้            3,879.00            3,879.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

96 วัสดุไฟฟา้            3,852.00            3,852.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

97 วัสดุไฟฟา้              559.00               559.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

98 เครื องเสียงพร้อมหอ้งประชุม            4,900.00            4,900.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมนครเถิน โรงแรมนครเถิน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

99 บริการอินเตอร์เน็ต TOT              256.80               256.80 เฉพาะเจาะจง บจก.โทรคมนาคม บจก.โทรคมนาคม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 14-ก.ย.-65

100 วัสดุบริโภค            3,945.00            3,945.00 เฉพาะเจาะจง น้่าดื มกรองทอง น้่าดื มกรองทอง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 20-ก.ย.-65

101 วัสดุบริโภค            4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วังทพิย์ โซล่าร์ไอซ์ บจก.วังทพิย์ โซล่าร์ไอซ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ก.ย.-65

102 บริการอินเตอร์เน็ต CAT              631.30               631.30 เฉพาะเจาะจง บจก.โทรคมนาคม บจก.โทรคมนาคม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ก.ย.-65

103 เหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ         29,220.00          29,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1765 /2565 22-ก.ย.-65

104 บริการอินเตอร์เน็ต CAT         13,910.00          13,910.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กสท โทรคมนาคม บจก.กสท โทรคมนาคม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1766 /2565 22-ก.ย.-65

105 วัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส)         22,528.00          22,528.00 เฉพาะเจาะจง ดอนไชยการไฟฟา้ ดอนไชยการไฟฟา้ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1767 /2565 22-ก.ย.-65

106 น้่ามันเชื้อเพลิง (ต.ค.65) ครึ งแรก         59,990.00          59,990.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม บจก.ธ.1994 ปโิตรเลียม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1768 /2565 22-ก.ย.-65

107
เหมาประกอบอาหาร (ปรุงส่าเร็จ) 
ประจ่าเดือน ตุลาคม 2565       161,000.00        161,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวัลย์ จันต๊ะเครือ นางวิลาวัลย์ จันต๊ะเครือ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1769 /2565 22-ก.ย.-65

108 วัสดุการแพทย์         81,130.00          81,130.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1770 /2565 22-ก.ย.-65

109 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์         28,000.00          28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินทเิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด บริษทั อินทเิกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1771 /2565 22-ก.ย.-65

110
วัสดุการแพทย์ สก๊าวเวน # 23 25 50ชิ้น/
กล่อง , Arm Sling # M JASMINE , เข็ม            6,615.00            6,615.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด อินสทรูเม้นท ์แล็ป ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1772 /2565 22-ก.ย.-65

111 วัสดุการแพทย์ 6640 IOBAN EZ 10/BOX         11,984.00          11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1773 /2565 22-ก.ย.-65

112
วัสดุการแพทย์ 3586 TEGADERA 9X 
10CM 1BOX            3,723.60            3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ก.ย.-65

113
วัสดุการแพทย์ เซอร์โฟล์ไอวีแคทขุ่น 16จี
x2" , แคทใส 18Gx1-1/4"            3,766.40            3,766.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ก.ย.-65

114 วัสดุการแพทย์ เทปผ้านุ่ม ขนาด 10CK            2,675.00            2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 22-ก.ย.-65

115
วัสดุการแพทย์ FIGS-ETHYLENE170G EO
 Gas , FIDC PROZYMEALKA5L น้่ายา            9,912.00            9,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด บริษทั น่าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1774 /2565 27-ก.ย.-65

116
วัสดุการแพทย์ อิะกานิเข็มฉีดยา 18 21 
23จxี1-1/2" , ไซริงจ์ 3 10ซีซี , เซอร์โฟล์         60,241.00          60,241.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1775 /2565 27-ก.ย.-65

117
วัสดุการแพทย์ Infusion Set 20 Drops , 
Injection Plug with Heparin Cap ,         33,000.00          33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1776 /2565 27-ก.ย.-65

118
วัสดุการแพทย์ Closed Suction Adult 
14FR , Three-way Stopcock rotating         40,500.00          40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) บริษทั เทคโนเมดิคัล จ่ากัด (มหาชน) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1777 /2565 27-ก.ย.-65

119
วัสดุการแพทย์ ชุดท่าแผลS(๓๒) ก๊อสพบั๓"
x๓" 5ชิ้น ไม้พนัส่าลี ๖"#L๕ก้าน , ส่าลีม้วน         15,110.00          15,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1778 /2565 27-ก.ย.-65

120
วัสดุการแพทย์ DEFIB PADS FOR 
CARDIOLINE/MINDRAY , ULTRASOUND         24,040.00          24,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอม เบส พลัส จ่ากัด บริษทั แอม เบส พลัส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1779 /2565 27-ก.ย.-65

121
วัสดุการแพทย์ ELASTIC BANDAGE 
(LIGHT) 3" 4" 6" , ผ้าก๊อสพบั 2"x2" 8 ชั้น         28,550.00          28,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1780 /2565 27-ก.ย.-65

122
วัสดุการแพทย์ ผ้าก๊อซ 36" x100 หลา 
(ชนิดไม่พบั) ตัด 4 ทอ่น            6,527.00            6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1781 /2565 27-ก.ย.-65

123
วัสดุการแพทย์ UNOLOK 1 ML 29Gx1/2"
 (0.33x13mm) U-100 Insulin Blister         26,800.00          26,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษั้ท อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ่ากัด บริษั้ท อาร์.ท.ี เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1782 /2565 27-ก.ย.-65

124
วัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเวชภณัฑ์ ชนิดเรียบ
 2" 3" 4" 6" 8" 16"x 200m , ซองบรรจุ         85,836.00          85,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ซีลเลอร์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1783 /2565 27-ก.ย.-65

125 วัสดุการแพทย์ ไม้พนัส่าลี เบอร์ L            3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด พรรษาเวชภณัฑ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1784 /2565 27-ก.ย.-65

126 วัสดุการแพทย์ พลาสเตอร์ใส ขนาด 1 นิ้ว            5,136.00            5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1785 /2565 27-ก.ย.-65

ต ่ากว่า 5,000 บาท

ต ่ากว่า 5,000 บาท

ต ่ากว่า 5,000 บาท
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ต ่ากว่า 5,000 บาท
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ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1 - 30  เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

127
วัสดุการแพทย์ Plate Split (แผ่นรองตัว
ผู้ปว่ย แบบ 2 ขั้ว)            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีดี คลีนิก จ่ากัด บริษทั ดีดี คลีนิก จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1786 /2565 27-ก.ย.-65

128
วัสดุการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด 7.0 (แบบไม่มี
แปง้) , STAPLE REMOVER            6,400.00            6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1787 /2565 27-ก.ย.-65

129
วัสดุการแพทย์ ส่าลีก้อนชุปแอลกอฮอล์ 
70% แผงละ8ก้อน            4,280.00            4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1788 /2565 27-ก.ย.-65

130
วัสดุการแพทย์ AUTOCLAVE 
TAPE1/2"x60Y (YIPAK)1ม้วน/หอ่            3,156.50            3,156.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1789 /2565 27-ก.ย.-65

131 วัสดุการแพทย์ อินโนฟล์ิม 19x72 มม.            4,547.50            4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1790 /2565 27-ก.ย.-65

132
วัสดุการแพทย์ Silicone Resuscitator 
Adult P/Off + Case , Silicone Mask         17,125.00          17,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดีเวลล์ จ่ากัด บริษทั ไอดีเวลล์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1791 /2565 27-ก.ย.-65

133
วัสดุการแพทย์ VIRULEX Disinfectent 
Powder (5g.)            6,800.00            6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด บริษทั โพส เฮลท ์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1792 /2565 27-ก.ย.-65

134
วัสดุการแพทย์ ส่าลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม 
(450กรัม)            3,800.00            3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ่ากัด บริษทั ไฮแวน เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

135
วัสดุการแพทย์ หฟูงัแพทย์รุ่นผู้ใหญ่และเด็ก 
สีม่วง         11,556.00          11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ

1793
/2565 27-ก.ย.-65

136 วัสดุการแพทย์ Nylon NO.3/0 เข็ม 24 มม.            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษทั เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

137
วัสดุการแพทย์ Ligation Clips Model ML 
L , Lap Clip Applier S L อุปกรณืใช้ผ่าตัด
ผ่านกล้อง         47,600.00          47,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์โก้ จ่ากัด บริษทั เวิลด์โก้ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ

1794
/2565 27-ก.ย.-65

138 วัสดุการแพทย์ Bacteria Filter            5,800.00            5,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย หา้งหุ้นส่วนจ่ากัด วากัส เมดิเซีย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1795 /2565 27-ก.ย.-65

139 วัสดุการแพทย์ SILK BLACK O 12x75CM.            3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

140
วัสดุการแพทย์ Eco Clip 16 , 11mm 
2,350mm         14,000.00          14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมด-ไอคอน จ่ากัด บริษทั เมด-ไอคอน จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1796 /2565 27-ก.ย.-65

141
วัสดุการแพทย์ W9221 VICRYL 0 36MM
 J RB 75CM VIO (12)            6,848.00            6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1797 /2565 27-ก.ย.-65

142 วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว         46,412.05          46,412.05 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1798 /2565 27-ก.ย.-65

143
วัสดุการแพทย์ Optiflow nasal 
cannula,Premature,Neonatal,Infant         12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จ่ากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1799 /2565 27-ก.ย.-65

144
วัสดุการแพทย์ Optiflow Breathing tube ,
 Optiflow nasal cannula Pediatric         23,000.00          23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคพเีค เมดิคอล จ่ากัด บริษทั เคพเีค เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1800 /2565 27-ก.ย.-65

145
วัสดุการแพทย์ O2 40 34 4 ลิตร 2000 
Psi , N2O 20 กก.         12,840.00          12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1801 /2565 27-ก.ย.-65

146 วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว         42,753.46          42,753.46 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1802 /2565 27-ก.ย.-65

147 วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว         32,225.46          32,225.46 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษทั แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1803 /2565 27-ก.ย.-65

148 จ้างติดต้ังอ่างล้างมือ เฉพาะเจาะจง หจก.อรชรกิจรุ่งเรืองก่อสร้าง หจก.อรชรกิจรุ่งเรืองก่อสร้าง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1804 /2565 27-ก.ย.-65

149 จ้างตรวจชิ้นเนื้อเดือน ต.ต65         39,500.00          39,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเฮลล์แคร์ บจก.เอ็นเฮลล์แคร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1805 /2565 27-ก.ย.-65

150 จ้างตรวจแล็บ ต.ค65         48,310.00          48,310.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ไอเอแล็บ บจก.อาร์ไอเอแล็บ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1806 /2565 27-ก.ย.-65

151 ผู้ช่วยพยาบาล 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงพร ค่าสันทราย นางสาวดวงพร ค่าสันทราย ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

152 ผู้ช่วยพยาบาล 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นภสัสร จองสิงห์ น.ส. นภสัสร จองสิงห์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

153 นักประชาสัมพนัธ์ 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพมิล มีศรี น.ส.พรพมิล มีศรี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

154 นักวิชาการการเงินและบญัชี 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กมลชนก มีแหวน น.ส.กมลชนก มีแหวน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

155 การเงินและบญัชี (รพ.) 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัตถ์ กันยะมูล นายธนัตถ์ กันยะมูล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

156 การเงินและบญัชี (สสอ.) 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุาวกนกวรรณ วังหอม นางสุาวกนกวรรณ วังหอม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

ต ่ากว่า 5,000 บาท
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ยกเว้น
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ยกเว้น



ล ำดบั งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จัดซ้ือหรอื

จัดจ้ำง (บำท)
 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2565

โรงพยำบำลเถิน

วันที่  1 - 30  เดอืนกันยำยน พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

157 เจ้าหน้าที บนัทกึข้อมูลหอ้งบตัร 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐวดี อิ มศิริ นางสาวณัฐวดี อิ มศิริ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

158 นักวิชาการสาธารณสุข 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล ญาณะตัน นางสาวศศิวิมล ญาณะตัน ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

159 นักแพทย์แผนไทย 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร ปนัศรี นางสาวกนกพร ปนัศรี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

160 พนักงานบริการงานสุขา 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตินันท ์ขัดสี นายกิตินันท ์ขัดสี ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

161 พนักงานบริการER 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ สาริบตุร นายณัฐพงศ์ สาริบตุร ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

162 พนักงานบริการ OPD 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันรัตน์ ฤทธิธ์า นางสาวอนันรัตน์ ฤทธิธ์า ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

163 พนักงานบริการ หอ้งบตัร 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภสิารา ชัยศิริ นางสาวอภสิารา ชัยศิริ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 27-ก.ย.-65

164 พนักงานบริการ งานซัพพลาย 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐพงศ์ วงศ์ชนะ นายรัฐพงศ์ วงศ์ชนะ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 29-ก.ย.-65

165 พนักงานบริการ งานเภสัชกรรม 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลยวัต ผลพฒัน์ นายตุลยวัต ผลพฒัน์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

166 พนักงานบริการ หน่วยจ่ายกลาง 156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสุธร ขันธหตัถ์ นายวิสุธร ขันธหตัถ์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

167 ผู้ช่วยทนัตกรรม 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยิวรรณ จันทราช นางสาวปยิวรรณ จันทราช ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

168 ผู้ช่วยทนัตกรรม 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ปาละปนิ นางสาวณัฐพร ปาละปนิ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

169 ผู้ช่วยทนัตกรรม 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐนันท ์ม่วงวัฒนกุล นางสาวณัฏฐนันท ์ม่วงวัฒนกุล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

170 ผู้ช่วยทนัตกรรม 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงหทยั ค่าภริะแปง นางสาวดวงหทยั ค่าภริะแปง ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

171 ผู้ช่วยทนัตกรรม 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธิตา สภาจันทร์ นางสาวเมธิตา สภาจันทร์ ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

172 จพ.คอมพวิเตอร์         12,280.00          12,280.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกิตต์ิ กาวิละมูล ณัฐกิตต์ิ กาวิละมูล ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

173 บ่ารุงรักษาลิฟต์ ประจ่าป ี2565       115,200.00        115,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) บจก.ฮิตาชิเอลลิเวเตอร์(ประเทศไทย) ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

174 ท่าฟนัปลอม ประจ่าเดือน กันยายน 2565         44,700.00          44,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็กซา ซีแลม บจก.เอ็กซา ซีแลม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 1807 /2565 30-ก.ย.-65

175 ส่าเนาเอกสาร ตค. 65            1,724.70            1,724.70 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65

176 เช่าเครืองถ่ายเอกสาร            2,650.00            2,650.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65
177 บริการอินเตอร์เน็ต              631.30 631.3 เฉพาะเจาะจง บจก.โทรคมนาคม บจก.โทรคมนาคม ราคาต ่าสุดและเคยจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 2 ป ีงบประมาณ 30-ก.ย.-65
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