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 ประจ ำเดือน เมษำยน 2565
890 จ้ำง เหมำท ำป้ำยไวนิล 1 ป้ำย 375.00 375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกศิลป์ 375.00 ร้ำนเอกศิลป์ 375.00 เกณฑ์รำคำ 0877 /2565  1 เม.ย.65  1/23  5 เม.ย.65 OPD
891 ซ้ือ วสัดุส ำหรับซ่อมบ ำรุง 2 รำยกำร 222.56 222.56 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเปียอะไหล่ยนต์พำนทอง 222.56 ร้ำนเปียอะไหล่ยนต์พำนทอง 222.56 เกณฑ์รำคำ 0878 /2565  1 เม.ย.65 N6504-00034  11 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
892 ยกเลิก - - - 0879 /2565
893 ซ้ือ ออ๊กซิเยน่ท่อ เดือน เม.ย.65 925.55 925.55 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 925.55 ร้ำนพนัสออ๊กซิเยน่ 925.55 เกณฑ์รำคำ 0880 /2565  1 เม.ย.65 212/10577  29 เม.ย.65 OPD,ยำนพำหนะ

894 ซ้ือ ยำ metformin 500 mg 64,200.00 64,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์เอก็ซ์ จ. 64,200.00 บ.อำร์เอก็ซ์ จ. 64,200.00 เกณฑ์รำคำ 0881 /2565  1 เม.ย.65 IV22-15815  IV22-16869  26 เม.ย.65 คลังยำ
895 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 23,089.32 23,089.32 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 23,089.32 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 23,089.32 เกณฑ์รำคำ 0882 /2565  1 เม.ย.65 5336163393  5336172259  19 เม.ย.65 คลังยำ
896 ซ้ือ ยำ NSS 1000 ml inj. 43,500.00 43,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ. 43,500.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ. 43,500.00 เกณฑ์รำคำ 0883 /2565  1 เม.ย.65 22IN08040114  5 เม.ย.65 คลังยำ
897 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 8,256.20 8,256.20 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 8,256.20 องค์กำรเภสัชกรรม 8,256.20 เกณฑ์รำคำ 0884 /2565  1 เม.ย.65 3000524518  10 พ.ค.65 คลังยำ
898 ซ้ือ ยำ 5 รำยกำร 19,330.18 19,330.18 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 19,330.18 องค์กำรเภสัชกรรม 19,330.18 เกณฑ์รำคำ 0885 /2565  1 เม.ย.65 3000524505 3000520501  3 พ.ค.65 คลังยำ
899 ซ้ือ ยำ 4 รำยกำร 71,200.00 71,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 71,200.00 บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ. 71,200.00 เกณฑ์รำคำ 0886 /2565  1 เม.ย.65 8101238900  8101267966 8101264807  26 เม.ย.65 คลังยำ
900 ซ้ือ ยำ 4  รำยกำร 13,400.00 13,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 13,400.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 13,400.00 เกณฑ์รำคำ 0887 /2565  1 เม.ย.65 IV6513390 IV6513389  19 เม.ย.65 คลังยำ
901 ซ้ือ ยำมะขำมแขกแคปซูล 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.แกว้มังกรเภสัช จ. 9,500.00 บ.แกว้มังกรเภสัช จ. 9,500.00 เกณฑ์รำคำ 0888 /2565  1 เม.ย.65 IV65041476  3 พ.ค.65 คลังยำ
902 ซ้ือ ยำ Glucose Powder 25 g 1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซีฟำม จ. 1,800.00 บ.ซีฟำม จ. 1,800.00 เกณฑ์รำคำ 0889 /2565  1 เม.ย.65 IV2086/65  10 พ.ค.65 คลังยำ
903 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 85,000.00 85,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีแมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 85,000.00 บ.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล จ. 85,000.00 เกณฑ์รำคำ 0890 /2565  1 เม.ย.65 IS6500069195  IS6500078608 IS650065098  IS6500070164  18 พ.ค.65 คลังยำ
904 ซ้ือ ยำ CPM syrup 60ml 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกดั 6,500.00 บ.พรีเมด ฟำร์มำ พลัส จ ำกดั 6,500.00 เกณฑ์รำคำ 0891 /2565  1 เม.ย.65 PL650400339  26 เม.ย.65 คลังยำ
905 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 28,420.00 28,420.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ. 28,420.00 บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ. 28,420.00 เกณฑ์รำคำ 0892 /2565  1 เม.ย.65 SI14/2208041  SI14/2207912  26 เม.ย.65 คลังยำ
906 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 18,494.00 18,494.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอน็.บี ลำบอรำตอร่ี จ. 18,494.00 บ.เอ.เอน็.บี ลำบอรำตอร่ี จ. 18,494.00 เกณฑ์รำคำ 0893 /2565  1 เม.ย.65 8370478347  8370481073  3 พ.ค.65 คลังยำ
907 ซ้ือ ยำ Salmeterol+Fluticasone MDI 67,410.00 67,410.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 67,410.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 67,410.00 เกณฑ์รำคำ 0894 /2565  1 เม.ย.65 1169456745  3 พ.ค.65 คลังยำ
908 ซ้ือ ยำ Soluble insulin30%+isophane insulin 70iu 3ml 96,942.00 96,942.00 e-bidding บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 เกณฑ์รำคำ 0895 /2565  1 เม.ย.65 1169324818  5 เม.ย.65 คลังยำ
909 ซ้ือ ป้อมยำมส ำเร็จรูป 45,600.00 45,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยยพุเรศ เครือมี 45,600.00 นำยยพุเรศ เครือมี 45,600.00 เกณฑ์รำคำ 0896 /2565  1 เม.ย.65  1/1  18 เม.ย.65 ธรุกำร
910 จ้ำง ท ำห้องปฏิบัติกำรคัดกรองผู้ป่วยโควดิ 55,000.00 55,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศุภวชิญ์ มณีวชิชำนันท์ 55,000.00 นำยศุภวชิญ์ มณีวชิชำนันท์ 55,000.00 เกณฑ์รำคำ 0897 /2565  1 เม.ย.65  1/1  2 พ.ค.65 ปฐมภูมิ
911 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหติ ส่วนประกอบโลหติ เม.ย.65 57,720.00 57,720.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 57,720.00 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 57,720.00 เกณฑ์รำคำ 0898 /2565  1 เม.ย.65 651248/00034  8 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

912 จ้ำง ตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิัติกำร เม.ย.65 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 26,000.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 26,000.00 เกณฑ์รำคำ 0899 /2565  1 เม.ย.65 R0022040225  19 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

913 จ้ำง ตรวจวิเครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำรแบคทเีรีย เม.ย.65 63,000.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 63,000.00 บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 63,000.00 เกณฑ์รำคำ 0900 /2565  1 เม.ย.65 6050034348  19 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

914 จ้ำง ตรวจ CT scan เม.ย.65 56,900.00 56,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 56,900.00 บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 56,900.00 เกณฑ์รำคำ 0901 /2565  1 เม.ย.65 22050021  3 พ.ค.65 รังสีวทิยำ
915 ซ้ือ น้ ำยำและผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ ในงำนธนำคำรโลหติ เม .ย.65 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 360.00 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 360.00 เกณฑ์รำคำ 0902 /2565  1 เม.ย.65 651243/00039  9 พ.ค.65 เทคนิคกำรแพทย์

916 จ้ำง ซ่อมพื้นตัวหนอน 17,882.00 17,882.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 17,882.00 นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 17,882.00 เกณฑ์รำคำ 0903 /2565  1 เม.ย.65  1/2  12 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
917 จ้ำง ซ่อมชุดก ำเนิดอำกำศอดัทำงกำรแพทย์ 22,300.00 22,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 22,300.00 บ.เจจีซี เพอร์เฟคชั่น จ. 22,300.00 เกณฑ์รำคำ 0904 /2565  1 เม.ย.65 BIV2205004  18 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
918 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ กธ-9206 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง สมัยแอร์ ไดนำโม 400.00 สมัยแอร์ ไดนำโม 400.00 เกณฑ์รำคำ 0905 /2565  1 เม.ย.65  2/16  11 เม.ย.65 ยำนพำหนะ
919 ยกเลิก - - - 0906 /2565
920 ซ้ือ น้ ำยำ C-Reactive Protein 5 กล่อง 45,000.00 45,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 45,000.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 45,000.00 เกณฑ์รำคำ 0907 /2565  5 เม.ย.65 5336292807A  19 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

921 ซ้ือ วสัดุวทิยำศำสตร์ 3 รำยกำร 9,300.00 9,300.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรไซเอนติฟิค จ. 9,300.00 บ.โปรไซเอนติฟิค จ. 9,300.00 เกณฑ์รำคำ 0908 /2565  5 เม.ย.65 6504017  21 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

922 ซ้ือ หลอดทดลอง 2 รำยกำร 30,720.00 30,720.00 เฉพำะเจำะจง บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 30,720.00 บ.กรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์ จ. 30,720.00 เกณฑ์รำคำ 0909 /2565  5 เม.ย.65 IV6504346  21 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

923 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์24 รำยกำร 61,540.00 61,540.00 เฉพำะเจำะจง บ.อลัฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 61,540.00 บ.อลัฟำเทค เมดิคอล ซัพพลำย จ. 61,540.00 เกณฑ์รำคำ 0910 /2565  5 เม.ย.65 IV6504-003  12 เม.ย.65 OR

เลขที/่วนัที่ของสัญญำ
ใบส่ังซ้ือ/จ้ำง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
โรงพยาบาลพานทอง
ปีงบประมาณ  2565

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

หน้ำท่ี 1
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924 ซ้ือ ที่นอนลม 47,400.00 47,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรทิพยเ์วชภัณฑ์ จ. 47,400.00 บ.พรทิพยเ์วชภัณฑ์ จ. 47,400.00 เกณฑ์รำคำ 0911 /2565  5 เม.ย.65 601643  27 เม.ย.65 Ward
925 ซ้ือ ล้อยำง 6 รำยกำร 13,143.35 13,143.35 เฉพำะเจำะจง บ.แฮปปี้มูฟ จ. 13,143.35 บ.แฮปปี้มูฟ จ. 13,143.35 เกณฑ์รำคำ 0912 /2565  5 เม.ย.65 IVPT6504023  8 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
926 ซ้ือ Face Shield 51,000.00 51,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.วเีอน็อ ีจ. 36,000.00 บ.วเีอน็อ ีจ. 36,000.00 เกณฑ์รำคำ 0913 /2565  5 เม.ย.65 IV6504-025  12 เม.ย.65 คลังพัสดุ
927 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 7- 12 เม.ย.65 39,390.50 39,390.50 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 39,390.50 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 39,390.50 เกณฑ์รำคำ 0914 /2565  5 เม.ย.65  1 / 31  12 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
928 ยกเลิก - - - 0915 /2565
929 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์จ ำนวน 6 รำยกำร 97,669.60 97,669.60 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 97,669.60 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 97,669.60 เกณฑ์รำคำ 0916 /2565  7 เม.ย.65 5336219113A-5336210405A  21 เม.ย.65 จ่ำยกลำง
930 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน งจ-3282 3,814.55 3,814.55 เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 3,814.55 บ.โตโยต้ำ จี เอน็ ดี ชลบุรี จ. 3,814.55 เกณฑ์รำคำ 0917 /2565  7 เม.ย.65 REP22-00859  8 เม.ย.65 ยำนพำหนะ
931 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 32,900.00 32,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ. 32,900.00 บ.ไพรม์ เมดิคอล จ. 32,900.00 เกณฑ์รำคำ 0918 /2565  7 เม.ย.65 IV6504-4101  21 เม.ย.65 ER
932 ซ้ือ ครุภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 20,800.00 20,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 20,800.00 บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 20,800.00 เกณฑ์รำคำ 0919 /2565  7 เม.ย.65 IV504011  19 เม.ย.65 ปฐมภูมิ
933 ซ้ือ ตู้เยน็ 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 8,500.00 บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 8,500.00 เกณฑ์รำคำ 0920 /2565  7 เม.ย.65 IV6504010  19 เม.ย.65 กำรเงิน
934 จ้ำง ซ่อมครุภัณฑ์กำรแพทย ์2 รำยกำร 24,932.00 24,932.00 เฉพำะเจำะจง บ.อ ีฟอร์ แอล เอม จ.(มหำชน) 24,932.00 บ.อ ีฟอร์ แอล เอม จ.(มหำชน) 24,932.00 เกณฑ์รำคำ 0921 /2565  7 เม.ย.65 M6506-0452  21 ม.ิย.65 OR
935 จ้ำง ซ่อมตู้ปลอดเชื้อ 31,639.00 31,639.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บ ลีดเดอร์ จ. 31,639.00 บ.แล็บ ลีดเดอร์ จ. 31,639.00 เกณฑ์รำคำ 0922 /2565  7 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

936 จ้ำง ซ่อมระบบโครงสร้ำงอำคำรพิเศษ 2 33,800.00 33,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ พิมพ์ทรัพย์ 33,800.00 นำยณรงค์ พิมพ์ทรัพย์ 33,800.00 เกณฑ์รำคำ 0923 /2565  7 เม.ย.65  110/110  14 ม.ิย.65 พิเศษ 1
937 ซ้ือ วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 7 รำยกำร 50,985.50 50,985.50 เฉพำะเจำะจง บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 50,985.50 บ.ฑิมพิกำ คอร์ปอเรชั่น จ. 50,985.50 เกณฑ์รำคำ 0924 /2565  7 เม.ย.65 TP65-00158  12 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
938 ซ้ือ วสัดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 19,260.00 19,260.00 เฉพำะเจำะจง ศรีศิลปกำรพิมพ์ 19,260.00 ศรีศิลปกำรพิมพ์ 19,260.00 เกณฑ์รำคำ 0925 /2565  7 เม.ย.65  65-070  12 เม.ย.65 Ward
939 จ้ำง ซ่อมระบบโครงสร้ำง 3 รำยกำร 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ พิมพ์ทรัพย์ 20,000.00 นำยณรงค์ พิมพ์ทรัพย์ 20,000.00 เกณฑ์รำคำ 0926 /2565  7 เม.ย.65 111/111  27 ม.ิย.65 ซ่อมบ ำรุง
940 ยกเลิก - - - 0927 /2565
941 ยกเลิก - - - 0928 /2565
942 ยกเลิก - - - 0929 /2565
943 ยกเลิก - - - 0930 /2565
944 ยกเลิก - - - 0931 /2565
945 ยกเลิก - - - 0932 /2565
946 ยกเลิก - - - 0933 /2565
947 ยกเลิก - - - 0934 /2565
948 ยกเลิก - - - 0935 /2565
949 ยกเลิก - - - 0936 /2565
950 ยกเลิก - - - 0937 /2565
951 จ้ำง ชิ้นงำนฟันเทียม 53,093.40 53,093.40 เฉพำะเจำะจง บ.เด็นทำเนียร์ จ ำกดั 53,093.40 บ.เด็นทำเนียร์ จ ำกดั 53,093.40 เกณฑ์รำคำ 0938 /2565  7 เม.ย.65 ทันตกรรม
952 ยกเลิก - - - 0939 /2565
953 ซ้ือ ชุดตรวจโควดิ 1 รำยกำร 140,000.00 140,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก จ. 140,000.00 บ.แอดวำนซ์ ไดแอกนอสติก จ. 140,000.00 เกณฑ์รำคำ 0940 /2565  8 เม.ย.65 INV-22-3210  19 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

954 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 17,334.00 17,334.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสพีซี อำร์ที จ. 17,334.00 บ.เอสพีซี อำร์ที จ. 17,334.00 เกณฑ์รำคำ 0941 /2565  8 เม.ย.65 5151553681  21 เม.ย.65 หน่วยจ่ำยกลำง
955 จ้ำง ปรับปรุงห้องแยกโรค (Cohort ward2) 292,110.00 292,110.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอคเซส เจพี จ. 292,110.00 บ.แอคเซส เจพี จ. 292,110.00 เกณฑ์รำคำ 0942 /2565  11 เม.ย.65  2204-002  20 เม.ย.65 พิเศษ 1
956 ซ้ือ วช มิใช่ยำ 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.พรทิพยเ์วชภัณฑ์ 11,000.00 บจก.พรทิพยเ์วชภัณฑ์ 11,000.00 เกณฑ์รำคำ 0943 /2565  11 เม.ย.65 601621  25 เม.ย.65 คลังวชมิใช่ยำ
957 ซ้ือ วช มิใช่ยำ 21,000.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ไทยกอ็ส 21,000.00 บจก.ไทยกอ็ส 21,000.00 เกณฑ์รำคำ 0944 /2565  11 เม.ย.65 iv2514519  25 เม.ย.65 คลังวชมิใช่ยำ
958 ซ้ือ วช มิใช่ยำ 49,487.50 49,487.50 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 49,487.50 บจก.ดีเคเอสเอช 49,487.50 เกณฑ์รำคำ 0945 /2565  11 เม.ย.65 5336322611  25 เม.ย.65 คลังวชมิใช่ยำ
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959 ซ้ือ วช มิใช่ยำ 96,010.80 96,010.80 เฉพำะเจำะจง บจก.โอเร็กซ์ 96,010.80 บจก.โอเร็กซ์ 96,010.80 เกณฑ์รำคำ 0946 /2565  11 เม.ย.65 650403936  25 เม.ย.65 คลังวชมิใช่ยำ
960 ซ้ือ ยำ Warfrin 3 mg 43,656.00 43,656.00 เฉพำะเจำะจง บ.โอไรออน ฟำร์มำ ไทย จ. 43,656.00 บ.โอไรออน ฟำร์มำ ไทย จ. 43,656.00 เกณฑ์รำคำ 0947 /2565  11 เม.ย.65 ORN22-1561  26 เม.ย.65 คลังยำ
961 ซ้ือ ยำ Simvastatin 20 mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 0948 /2565  11 เม.ย.65 3000527004  3 พ.ค.65 คลังยำ
962 ซ้ือ ยำ Losartan 50mg 92,448.00 92,448.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 องค์กำรเภสัชกรรม 92,448.00 เกณฑ์รำคำ 0949 /2565  11 เม.ย.65 3000528200  3 พ.ค.65 คลังยำ
963 ซ้ือ ยำ Omeprazole 20 mg 99,000.00 99,000.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 99,000.00 องค์กำรเภสัชกรรม 99,000.00 เกณฑ์รำคำ 0950 /2565  11 เม.ย.65 3000529957  18 พ.ค.65 คลังยำ
964 ซ้ือ ยำ 5 รำยกำร 29,088.00 29,088.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 29,088.00 องค์กำรเภสัชกรรม 29,088.00 เกณฑ์รำคำ 0951 /2565  11 เม.ย.65 3000528128  3000529782  18 พ.ค.65 คลังยำ
965 ซ้ือ ยำ 5 รำยกำร 35,354.00 35,354.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 35,354.00 องค์กำรเภสัชกรรม 35,354.00 เกณฑ์รำคำ 0952 /2565  11 เม.ย.65 3000529789 3000540895  6 ม.ิย.65 คลังยำ
966 จ้ำง ซ่อมและปรับปรุงอำคำรงำนซักฟอก 90,314.00 90,314.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 90,314.00 นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 90,314.00 เกณฑ์รำคำ 0953 /2565  11 เม.ย.65  1 / 5  26 เม.ย.65 ซักฟอก
967 จ้ำง ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ-6270 120.00 120.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.สุกจิกำรยำง 120.00 หจก.ป.สุกจิกำรยำง 120.00 เกณฑ์รำคำ 0954 /2565  12 เม.ย.65  003/120  12 เม.ย.65 ยำนพำหนะ
968 ซ้ือ แบตเตอร่ีรถยนต์ 3,250.00 3,250.00 เฉพำะเจำะจง สินไทย 3,250.00 สินไทย 3,250.00 เกณฑ์รำคำ 0955 /2565  12 เม.ย.65  01/0026  5 พ.ค.65 ยำนพำหนะ
969 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 13- 18 เม.ย.65 40,766.25 40,766.25 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 40,766.25 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 40,766.25 เกณฑ์รำคำ 0956 /2565  12 เม.ย.65  1 / 32  18 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
970 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 46,660.00 46,660.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 46,660.00 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ. 46,660.00 เกณฑ์รำคำ 0957 /2565  18 เม.ย.65 5336282439  6 ม.ิย.65 คลังยำ
971 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 62,809.00 62,809.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 62,809.00 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 62,809.00 เกณฑ์รำคำ 0958 /2565  18 เม.ย.65 5448431970  5448433820  26 เม.ย.65 คลังยำ
972 ซ้ือ ยำ Piogitazone 30 mg 56,175.00 56,175.00 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.เอช เทร็ดด้ิง จ. 56,175.00 บ.บ.ีเอล็.เอช เทร็ดด้ิง จ. 56,175.00 เกณฑ์รำคำ 0959 /2565  18 เม.ย.65 1065005600  26 เม.ย.65 คลังยำ
973 ซ้ือ ยำ Theophylline 200 mg 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟำร์มำดิกำ จ. 18,000.00 บ.ฟำร์มำดิกำ จ. 18,000.00 เกณฑ์รำคำ 0960 /2565  18 เม.ย.65 DIS220420-109  3 พ.ค.65 คลังยำ
974 ซ้ือ ยำ Lubricating jelly 5g 4,560.00 4,560.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วอีำร์ ซัพพอร์ต 4,560.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วอีำร์ ซัพพอร์ต 4,560.00 เกณฑ์รำคำ 0961 /2565  18 เม.ย.65 652804  26 เม.ย.65 คลังยำ
975 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 53,253.00 53,253.00 เฉพำะเจำะจง บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 53,253.00 บ.ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ. 53,253.00 เกณฑ์รำคำ 0962 /2565  18 เม.ย.65 8101266759  3 พ.ค.65 คลังยำ
976 ซ้ือ ยำ Amoxycillin 875g+Clavulanic 125mg 37,500.00 37,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 37,500.00 บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ. 37,500.00 เกณฑ์รำคำ 0963 /2565  18 เม.ย.65 651042912  26 เม.ย.65 คลังยำ
977 ซ้ือ Poseclean 13,050.00 13,050.00 เฉพำะเจำะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ. 13,050.00 บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ. 13,050.00 เกณฑ์รำคำ 0964 /2565  18 เม.ย.65 220411651  24 พ.ค.65 คลังยำ
978 ซ้ือ ยำ Acetylcystaine 300mg/3ml 7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 7,600.00 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี 7,600.00 เกณฑ์รำคำ 0965 /2565  18 เม.ย.65 725340  3 พ.ค.65 คลังยำ
979 ซ้ือ ยำ Phenytoin 250mg inj. 11,770.00 11,770.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอวเีอส มำร์เกต็ต้ิง จ. 11,770.00 บ.เอวเีอส มำร์เกต็ต้ิง จ. 11,770.00 เกณฑ์รำคำ 0966 /2565  18 เม.ย.65 IV2204034  3 พ.ค.65 คลังยำ
980 ซ้ือ ยำ NSS 5ml 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 10,000.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ภิญโญฟำร์มำซี 10,000.00 เกณฑ์รำคำ 0967 /2565  18 เม.ย.65 IV6515583  3 พ.ค.65 คลังยำ
981 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 12,396.00 12,396.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 12,396.00 บ.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ. 12,396.00 เกณฑ์รำคำ 0968 /2565  18 เม.ย.65 PIN2212897  PIN2213914  10 พ.ค.65 คลังยำ
982 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 71,690.00 71,690.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 71,690.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ. 71,690.00 เกณฑ์รำคำ 0969 /2565  18 เม.ย.65 1169446923 1169516334  18 พ.ค.65 คลังยำ
983 ซ้ือ ยำ Ibuprofen 400 mg 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชี่ยน ยเูนี่ยน แล็บบอรำตอร่ี จ. 14,000.00 บ.เอเชี่ยน ยเูนี่ยน แล็บบอรำตอร่ี จ. 14,000.00 เกณฑ์รำคำ 0970 /2565  18 เม.ย.65 IV6506818  6 ม.ิย.65 คลังยำ
984 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 19- 24 เม.ย.65 34,106.25 34,106.25 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 34,106.25 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 34,106.25 เกณฑ์รำคำ 0971 /2565  18 เม.ย.65  1 / 33  24 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
985 ยกเลิก - - - 0972 /2565
986 จ้ำง ตรวจวเิครำะห์แผ่นวดัรังสีประจ ำบุคคล 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 10,000.00 ส ำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 10,000.00 เกณฑ์รำคำ 0973 /2565  18 เม.ย.65 060510109400665  8 ม.ิย.65 รังสีวทิยำ
987 ซ้ือ วสัดุคอมพิวเตอร์ 14 รำยกำร 99,330.00 99,330.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เวร์ิลองิค์ เทรดด้ิง 99,330.00 หจก.เวร์ิลองิค์ เทรดด้ิง 99,330.00 เกณฑ์รำคำ 0974 /2565  19 เม.ย.65 00003102  22 เม.ย.65 คลังพัสดุ
988 ซ้ือ สำรควบคุมคุณภำพ RIQAS 2 โปรแกรม 58,880.00 58,880.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมดิทอป จ. 58,880.00 บ.เมดิทอป จ. 58,880.00 เกณฑ์รำคำ 0975 /2565  19 เม.ย.65 1456522  21 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

989 ซ้ือ ยำ Amlodipine 5mg 96,300.00 96,300.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 องค์กำรเภสัชกรรม 96,300.00 เกณฑ์รำคำ 0976 /2565  19 เม.ย.65 3000536342  14 ม.ิย.65 คลังยำ
990 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 14,524.00 14,524.00 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 14,524.00 องค์กำรเภสัชกรรม 14,524.00 เกณฑ์รำคำ 0977 /2565  19 เม.ย.65 3000352642  18 พ.ค.65 คลังยำ
991 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 2,120.00 2,120.00 เฉพำะเจำะจง บ.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย จ. 2,120.00 บ.เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย จ. 2,120.00 เกณฑ์รำคำ 0978 /2565  19 เม.ย.65 IV65-00707  3 พ.ค.65 คลังยำ
992 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 47,780.00 47,780.00 เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 47,780.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 47,780.00 เกณฑ์รำคำ 0979 /2565  19 เม.ย.65 31i22023854 31i22020407  24 พ.ค.65 คลังยำ
993 ซ้ือ ยำ D5W 500ml 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอน็.บี ลำบอรำตอร่ี จ. 7,500.00 บ.เอ.เอน็.บี ลำบอรำตอร่ี จ. 7,500.00 เกณฑ์รำคำ 0980 /2565  19 เม.ย.65 8370482511  10 พ.ค.65 คลังยำ
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994 ซ้ือ ยำน้ ำแกไ้อมะขำมป้อม 60ml 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พนำพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ. 7,000.00 บ.พนำพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ. 7,000.00 เกณฑ์รำคำ 0981 /2565  19 เม.ย.65 PN2205839  10 พ.ค.65 คลังยำ
995 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 38,080.00 38,080.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กรีนเอม็ดี 38,080.00 หจก.กรีนเอม็ดี 38,080.00 เกณฑ์รำคำ 0982 /2565  19 เม.ย.65 24685  17 พ.ค.65 คลังวชมิใช่ยำ
996 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 20,880.00 20,880.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ไฮแวนเมดิคัล 20,880.00 บจก.ไฮแวนเมดิคัล 20,880.00 เกณฑ์รำคำ 0983 /2565  19 เม.ย.65 HV650199  17 พ.ค.65 คลังวชมิใช่ยำ
997 ซ้ือ วช.มิใช่ยำ 37,075.50 37,075.50 เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช 37,075.50 บจก.ดีเคเอสเอช 37,075.50 เกณฑ์รำคำ 0984 /2565  19 เม.ย.65 5336469839  17 พ.ค.65 คลังวชมิใช่ยำ
998 ซ้ือ สต๊ิกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล 57,000.00 57,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภำสิน 57,000.00 หจก.ภำสิน 57,000.00 เกณฑ์รำคำ 0985 /2565  19 เม.ย.65 49165  9 พ.ค.65 เภสัชกรรม
999 จ้ำง ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศและเปล่ียนฟลิเตอร์ 1,498.00 1,498.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 1,498.00 บ.ไฮเอฟ คูลล่ิง จ. 1,498.00 เกณฑ์รำคำ 0986 /2565  19 เม.ย.65 IV6505034  26 พ.ค.65 องค์กรแพทย์
1000 จ้ำง ท ำป้ำย 9 รำยกำร 34,454.00 34,454.00 เฉพำะเจำะจง บ.พร้ินต้ิง 108 จ. 34,454.00 บ.พร้ินต้ิง 108 จ. 34,454.00 เกณฑ์รำคำ 0987 /2565  19 เม.ย.65 CR0045612  23 ม.ิย.65 รพ.พำนทอง
1001 ยกเลิก - - - 0988 /2565
1002 ยกเลิก - - - 0989 /2565
1003 ซ้ือ ถุงพลำสติกคลุมขำ 4,600.00 4,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 4,600.00 บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จ. 4,600.00 เกณฑ์รำคำ 0990 /2565  21 เม.ย.65  65/0563  6 พ.ค.65 คลังพัสดุ
1004 ซ้ือ กระดำษห่อเคร่ืองมือแพทย์ 9,951.00 9,951.00 เฉพำะเจำะจง บ.บีแอนด์บี เมดิคอล จ. 9,951.00 บ.บีแอนด์บี เมดิคอล จ. 9,951.00 เกณฑ์รำคำ 0991 /2565  21 เม.ย.65  2205/0074  5 พ.ค.65 OR
1005 จ้ำง เหมำแกไ้ขทะลวงท่อพื้นห้องน้ ำ 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง งูเหล็กอสีำนเซอร์วสิ 2,500.00 งูเหล็กอสีำนเซอร์วสิ 2,500.00 เกณฑ์รำคำ 0992 /2565  21 เม.ย.65 1/11  22 เม.ย.65 OR
1006 ซ้ือ มอเตอร์พัดลม จ ำนวน 1 อนั 750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 750.00 บ.ไทยอนันต์ ชลบรีุ วิทยุ-โทรทัศน์ จ. 750.00 เกณฑ์รำคำ 0993 /2565  21 เม.ย.65 HD6504011  21 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
1007 ยกเลิก - - - 0994 /2565
1008 จ้ำง ซ่อมท่อน้ ำประปำบ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 3,000.00 นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 3,000.00 เกณฑ์รำคำ 0995 /2565  22 เม.ย.65  1/6  26 เม.ย.65 ซ่อมบ ำรุง
1009 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 25- 30 เม.ย.65 36,928.25 36,928.25 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 36,928.25 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 36,928.25 เกณฑ์รำคำ 0996 /2565  22 เม.ย.65  1 / 34  30 เม.ย.65 โภชนศำสตร์
1010 ซ้ือ ถุงรองเลือด 16,800.00 16,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลำย จ. 16,800.00 บ.อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลำย จ. 16,800.00 เกณฑ์รำคำ 0997 /2565  26 เม.ย.65 IV22050032  9 พ.ค.65 LR
1011 จ้ำง สอบเทียบเคร่ืองมือกำยภำพบ ำบัด 15,500.00 15,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.อนิทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ. 15,500.00 บ.อนิทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จ. 15,500.00 เกณฑ์รำคำ 0998 /2565  26 เม.ย.65 S3-6506/032  20 ม.ิย.65 กำยภำพบ ำบัด
1012 จ้ำง บ ำรุงรักษำระบบบริหำรจัดกำรคิว 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.นีโอเน็ตเวร์ิค จ. 18,000.00 บ.นีโอเน็ตเวร์ิค จ. 18,000.00 เกณฑ์รำคำ 0999 /2565  26 เม.ย.65 IV65-05-01  6 พ.ค.65 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1013 ซ้ือ สำยวัดปริมำณควำมอิ่มตัวของออกซิเจน 12,900.00 12,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ. 12,900.00 บ.มำยด์ เมดิคอล แคร์ จ. 12,900.00 เกณฑ์รำคำ 1000 /2565  26 เม.ย.65 IV6504038  6 พ.ค.65 Ward
1014 ซ้ือ เกำ้อีบุ้นวม 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรภัณฑ์ 7,000.00 ร้ำนวชิรภัณฑ์ 7,000.00 เกณฑ์รำคำ 1001 /2565  26 เม.ย.65  43/2114  5 พ.ค.65 Ward
1015 ซ้ือ วสัดุกำรแพทย ์2 รำยกำร 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไทย จนิ หยวน อนิเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง จ. 26,000.00 บ.ไทย จนิ หยวน อนิเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง จ. 26,000.00 เกณฑ์รำคำ 1002 /2565  26 เม.ย.65 20220500001  3 พ.ค.65 คลังพัสดุ
1016 ซ้ือ เคร่ืองปั่นตกตะกอน Serofuge 169,000.00 169,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เค.ย.ูพี.กรุ๊ป จ. 169,000.00 บ.เค.ย.ูพี.กรุ๊ป จ. 169,000.00 เกณฑ์รำคำ 1003 /2565  26 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

1017 ยกเลิก - - - 1004 /2565
1018 ยกเลิก - - - 1005 /2565
1019 จ้ำง ปรับปรุงห้องอบุัติเหตุฉุกเฉิน 299,917.56 299,917.56 เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอน็เอสอำร์ เอน็จิเนียร่ิง จ. 299,917.56 บ.ทีเอน็เอสอำร์ เอน็จิเนียร่ิง จ. 299,917.56 เกณฑ์รำคำ 1006 /2565  28 เม.ย.65 ER
1020 ซ้ือ ยำ Ferrous fumarate 200mg 26,000.00 26,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.พำตำร์แลบ จ. 26,000.00 บ.พำตำร์แลบ จ. 26,000.00 เกณฑ์รำคำ 1007 /2565  28 เม.ย.65 IU2050216  24 พ.ค.65 คลังยำ
1021 ซ้ือ ยำ Dimenhydrinate 50 mg 6,500.00 6,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีแมนฟำร์มำซูติคอล จ. 6,500.00 บ.ที.แมนฟำร์มำซูติคอล จ. 6,500.00 เกณฑ์รำคำ 1008 /2565  28 เม.ย.65 คลังยำ
1022 ซ้ือ ยำAtorvastatin 40 mg 15,408.00 15,408.00 เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 15,408.00 บ.พรอส ฟำร์มำ จ. 15,408.00 เกณฑ์รำคำ 1009 /2565  28 เม.ย.65 INV-LIM\2022052050  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1023 ซ้ือ ยำ Cefdinir 100 mg 38,520.00 38,520.00 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 38,520.00 บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จ. 38,520.00 เกณฑ์รำคำ 1010 /2565  28 เม.ย.65 1220501163  24 พ.ค.65 คลังยำ
1024 ซ้ือ ยำ Hydralazine 25mg 99,880.00 99,880.00 เฉพำะเจำะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 99,880.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ. 99,880.00 เกณฑ์รำคำ 1011 /2565  28 เม.ย.65 31i22022541  18 พ.ค.65 คลังยำ
1025 ซ้ือ ยำ Acyclovir 400 mg 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ. 4,800.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ. 4,800.00 เกณฑ์รำคำ 1012 /2565  28 เม.ย.65 IV650501750  24 พ.ค.65 คลังยำ
1026 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 8,275.00 8,275.00 เฉพำะเจำะจง บ. โปลิฟำร์ม จ. 8,275.00 บ. โปลิฟำร์ม จ. 8,275.00 เกณฑ์รำคำ 1013 /2565  28 เม.ย.65 ivu-65016856  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1027 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 96,118.10 96,118.10 เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.เอช เทร็ดด้ิง จ. 96,118.10 บ.บ.ีเอล็.เอช เทร็ดด้ิง จ. 96,118.10 เกณฑ์รำคำ 1014 /2565  28 เม.ย.65 1065010767  6 ม.ิย.65 คลังยำ
1028 ซ้ือ ยำ Polyoph eye drop 6,187.20 6,187.20 เฉพำะเจำะจง หจก.พี.ดีแอล 6,187.20 หจก.พี.ดีแอล 6,187.20 เกณฑ์รำคำ 1015 /2565  28 เม.ย.65 VW65050140  18 พ.ค.65 คลังยำ

หน้ำท่ี 4



แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

 วงเงินที่จะซ้ือ/
จ้ำง

 รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง เหตุผลที่
คัดเลือก  
โดยสรุป

ใบส่งของ เล่มที่ / 
เลขที่

ว.ด.ป.ที่ส่ง
ของ

ใช้ประจ ำฝ่ำย/
งำน

เลขที/่วนัที่ของสัญญำ
ใบส่ังซ้ือ/จ้ำง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
โรงพยาบาลพานทอง
ปีงบประมาณ  2565

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

1029 ซ้ือ ยำ 2 รำยกำร 16,692.00 16,692.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 16,692.00 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ. 16,692.00 เกณฑ์รำคำ 1016 /2565  28 เม.ย.65 5448442075 /5448447544  24 พ.ค.65 คลังยำ
1030 ซ้ือ ยำ 4 รำยกำร 33,200.00 33,200.00 เฉพำะเจำะจง บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ. 33,200.00 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ. 33,200.00 เกณฑ์รำคำ 1017 /2565  28 เม.ย.65 T6505/10874/T6505/10875/T6505/11186  24 พ.ค.65 คลังยำ
1031 ซ้ือ ยำ Soluble insulin30%+isophane insulin 70iu 3ml 96,942.00 96,942.00 e-bidding บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จ.(สัญญำ9/2565ลว15ธ.ค64) 96,942.00 เกณฑ์รำคำ 1018 /2565  28 เม.ย.65 1169503280  10 พ.ค.65 คลังยำ
1032 จ้ำง ซ่อมงำนทั่วไป 6 รำยกำร 4,250.00 4,250.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 4,250.00 นำยบ ำรุง ทองโต 4,250.00 เกณฑ์รำคำ 1019 /2565  28 เม.ย.65  5/21  6 พ.ค.65 ซ่อมบ ำรุง
1033 จ้ำง ปรับปรุงคลังเกบ็พัสดุ 16,175.00 16,175.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 16,175.00 นำยชัชชัย เรืองโรจนพันธ์ 16,175.00 เกณฑ์รำคำ 1020 /2565  29 เม.ย.65  1/7  12 พ.ค.65 พัสดุ
1034 ซ้ือ วสัดุเพื่อซ่อม 39 รำยกำร 8,046.40 8,046.40 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชียพำนทองค้ำวสัดุ จ. 8,046.40 บ.เอเชียพำนทองค้ำวสัดุ จ. 8,046.40 เกณฑ์รำคำ 1021 /2565  29 เม.ย.65 6505002  3 พ.ค.65 ซ่อมบ ำรุง
1035 จ้ำง ซ่อมโทรทัศน์ 2 รำยกำร 5,700.00 5,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยบ ำรุง ทองโต 5,700.00 นำยบ ำรุง ทองโต 5,700.00 เกณฑ์รำคำ 1022 /2565  29 เม.ย.65  5/23  10 พ.ค.65 พิเศษ 1
1036 ซ้ือ วสัดุเคร่ืองบริโภค 1- 7พ.ค.65 33,278.00 33,278.00 e-bidding หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 33,278.00 หจก.แสนโม่ (สัญญำ42/64 ลว.13 ก.ย.64) 33,278.00 เกณฑ์รำคำ 1023 /2565  29 เม.ย.65  1 / 35  7 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1037 ซ้ือ แกส๊หุงต้ม เดือน พ.ค.65 34,800.00 34,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 34,800.00 ร้ำนกจิเจริญแกส๊ 34,800.00 เกณฑ์รำคำ 1024 /2565  29 เม.ย.65 060/2994  31 พ.ค.65 ซักฟอก,โภชนศำสตร์,แผนไทย

1038 ซ้ือ ข้ำวสำร เดือน พ.ค.65 31,115.00 31,115.00 เฉพำะเจำะจง วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 31,115.00 วสิำหกจิชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนเนินตำมำก 31,115.00 เกณฑ์รำคำ 1025 /2565  29 เม.ย.65  1/26  31 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1039 จ้ำง เหมำพนักงำนส ำหรับซักผ้ำ พ.ค.65 9,728.00 9,728.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพล ชื่นบุญธรรม 9,728.00 นำยสมพล ชื่นบุญธรรม 9,728.00 เกณฑ์รำคำ 1026 /2565  29 เม.ย.65 2/2  1 ม.ิย.65 ซักฟอก
1040 จ้ำง เหมำพนักงำนท ำควำมสะอำด พ.ค.65 9,728.00 9,728.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 9,728.00 น.ส.ขวญัเรียม ศรีถัน 9,728.00 เกณฑ์รำคำ 1027 /2565  29 เม.ย.65 2/2  1 ม.ิย.65 แม่บ้ำน
1041 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนข่วยเหลือคนไข้ พ.ค.65 8,512.00 8,512.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดนิตำ แจ่มสวำ่ง 8,512.00 น.ส.ดนิตำ แจ่มสวำ่ง 8,512.00 เกณฑ์รำคำ 1028 /2565  29 เม.ย.65 1/1  1 ม.ิย.65 WARD
1042 จ้ำง เหมำผู้ช่วยนำยช่ำงเทคนิค พ.ค.65 13,888.00 13,888.00 เฉพำะเจำะจง นำยค ำรณ โตเขียว 13,888.00 นำยค ำรณ โตเขียว 13,888.00 เกณฑ์รำคำ 1029 /2565  29 เม.ย.65 1/3  31 พ.ค.65 พัสดุ
1043 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบปรุงอำหำร พ.ค.65 14,784.00 14,784.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.กำญจนำ ประกอบพืช 14,784.00 น.ส.กำญจนำ ประกอบพืช 14,784.00 เกณฑ์รำคำ 1030 /2565  29 เม.ย.65 1/1  31 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1044 จ้ำง เหมำพนักงำนประกอบปรุงอำหำร พ.ค.65 21,824.00 21,824.00 เฉพำะเจำะจง นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 21,824.00 นำงปิยะฉัตร  บุญเกดิ 21,824.00 เกณฑ์รำคำ 1031 /2565  29 เม.ย.65 1/16  31 พ.ค.65 โภชนศำสตร์
1045 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนข่วยเหลือคนไข้ พ.ค.65 8,960.00 8,960.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ตติญำ เทียนทอง 8,960.00 น.ส.ตติญำ เทียนทอง 8,960.00 เกณฑ์รำคำ 1032 /2565  29 เม.ย.65 1/1  31 พ.ค.65 ER
1046 จ้ำง เหมำบริกำรพนักงำนข่วยเหลือคนไข้ พ.ค.65 8,512.00 8,512.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุดำวรรณ จันทร์แดง 8,512.00 น.ส.สุดำวรรณ จันทร์แดง 8,512.00 เกณฑ์รำคำ 1033 /2565  29 เม.ย.65 1/1  1 ม.ิย.65 ER
1047 จ้ำง เหมำบริกำรแพทยท์ั่วไป เดือน พ.ค.65 77,260.00 77,260.00 เฉพำะเจำะจง นำงพนิดำ บุญเสถียรวงศ์ 77,260.00 นำงพนิดำ บุญเสถียรวงศ์ 77,260.00 เกณฑ์รำคำ 1034 /2565  29 เม.ย.65 1/3  31 พ.ค.65 OPD
1048 จ้ำง เหมำพยำบำลวชิำชีพ เดือน พ.ค.65 12,500.00 12,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงโสภำ กลุประยงค์ 12,500.00 นำงโสภำ กลุประยงค์ 12,500.00 เกณฑ์รำคำ 1035 /2565  29 เม.ย.65 1/1  25 พ.ค.65 ศูนยคุ์ณภำพ
1049 ยกเลิก - - - 1036 /2565
1050 ซ้ือ ค่ำบ ำรุงโลหติ ส่วนประกอบโลหติ พ.ค.65 52,960.00 52,960.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 52,960.00 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 52,960.00 เกณฑ์รำคำ 1037 /2565  29 เม.ย.65 651267/00025,651258/00069  9 ม.ิย.65 เทคนิคกำรแพทย์

1051 จ้ำง ตรวจวเิครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำร พ.ค.65 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 80,000.00 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จ. 80,000.00 เกณฑ์รำคำ 1038 /2565  29 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

1052 จ้ำง ตรวจวิเครำะหท์ำงหอ้งปฏบิติักำรแบคทเีรีย พ.ค.65 90,000.00 90,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 90,000.00 บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ. 90,000.00 เกณฑ์รำคำ 1039 /2565  29 เม.ย.65 เทคนิคกำรแพทย์

1053 จ้ำง ตรวจ CT scan พ.ค.65 96,100.00 96,100.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 96,100.00 บ.เฮลธแ์คร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ. 96,100.00 เกณฑ์รำคำ 1040 /2565  29 เม.ย.65 22060052  1 ม.ิย.65 รังสีวทิยำ
1054 จ้ำง ตรวจ MRI พ.ค.65 8,320.00 8,320.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 8,320.00 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 8,320.00 เกณฑ์รำคำ 1041 /2565  29 เม.ย.65 22060084  1 ม.ิย.65 เทคนิคกำรแพทย์

1055 ยกเลิก - - - 1042 /2565
1056 ยกเลิก - - - 1043 /2565
1057 ยกเลิก - - - 1044 /2565
1058 จ้ำง ซ่อมบ ำรุงรักษำระบบปรับอำกำศหอ้งปลอดเชือ้ 8,121.30 8,121.30 เฉพำะเจำะจง บ.ศรจิรำ จ. 8,121.30 บ.ศรจิรำ จ. 8,121.30 เกณฑ์รำคำ 1045 /2565  29 เม.ย.65 INV2022050009  29 พ.ค.65 ทันตกรรม
1059 ซ้ือ ยำ 3 รำยกำร 23,760.00 23,760.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 23,760.00 หจก.แอล.บ.ีเอส แลบบอเรตอร่ี 23,760.00 เกณฑ์รำคำ 1046 /2565  29 เม.ย.65 727389  18 พ.ค.65 คลังยำ
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