แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วัสดุบริโภค โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง
วัสดุบริโภค
วัสดุบริโภค
วัสดุบริโภค
วัสดุบริโภค

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง(บาท)
280
2,012
1,739
1,032

ราคากลาง
(บาท)
280
2,012
1,739
1,032

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

5
6
7
8

วัสดุบริโภค
วัสดุบริโภค
วัสดุบริโภค
วัสดุบริโภค

1,593
1,880
1,325
1,320

1,593
1,880
1,325
1,320

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นางไพฑูล แสนทวีสุข/280
นางไพฑูล แสนทวีสุข/2,012
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,739
บริษัท อุบลดีมาร์ท(2001) จากัด/
1,032
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,593
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,880
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,325
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,320

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางไพฑูล แสนทวีสุข/280
นางไพฑูล แสนทวีสุข/2,012
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,739
บริษัท อุบลดีมาร์ท(2001) จากัด/
1,032
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,593
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,880
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,325
นางไพฑูล แสนทวีสุข/1,320

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
R10001754/ ลว.03/11/64
R10001755/ ลว.09/11/64
R10001756/ ลว.12/11/64
R10001761/ ลว.12/11/64
R10001757/ ลว.15/11/64
R10001762/ ลว.19/11/64
R10001763/ ลว.22/11/64
R10001773/ ลว.25/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,800

2,800

เฉพาะเจาะจง

2
3

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,280
4,200

3,280
4,200

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

4

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

38,000

38,000

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หจก.แสนสุข ออกซิเจน/
2,800
ร้าน ไชยยาการช่าง/3,280
หจก.แสนสุข ออกซิเจน/
4,200
สหกรณ์การเกษตรตาลสุม/
38,000

หจก.แสนสุข ออกซิเจน/
2,800
ร้าน ไชยยาการช่าง/3,280
หจก.แสนสุข ออกซิเจน/
4,200
สหกรณ์การเกษตรตาลสุม/
38,000

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
R1001760/ลว.09/11/64

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

R1001768/ลว.15/11/64
R1001770/ลว.25/11/64

ราคาต่าสุด

R1001774/ลว.30/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง(บาท)
3,150
1,950
1,320

ราคากลาง
(บาท)
3,150
1,950
1,320

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,100

2,100

เฉพาะเจาะจง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้านทวี/3,150

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านทวี/3,150

ร้านทวี/1950

ร้านทวี/1950

บริษัท อุบลดีมาร์ท
(2001)จากัด/1,320
ร้านทวี/2,100

บริษัท อุบลดีมาร์ท
(2001)จากัด/1,320
ร้านทวี/2,100

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
R10001758/ลว.03/11/64
R10001759/ลว.08/11/64
R10006781/ลว.12/11/64

ราคาต่าสุด

R10001772/ลว.26/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

1
2
3

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์

4,830
2,200
2,760

4,830
2,200
2,760

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.อนันต์รุ่งเรืองกิจ/4,830
หจก.อุบลคอมเวิลด์/2,200
หจก.อนันต์รุ่งเรืองกิจ/2,760

หจก.อนันต์รุ่งเรืองกิจ/4,830
หจก.อุบลคอมเวิลด์/2,200
หจก.อนันต์รุ่งเรืองกิจ/2,760

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
RR0006782/ลว.12/11/64
RR0006785/ลว.26/11/64
RR0006797/ลว.30/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง(บาท)
830

ราคากลาง
(บาท)
830

เฉพาะเจาะจง

วัสดุงานบ้านงานครัว

23,763

23,763

เฉพาะเจาะจง

1,277

1,277

เฉพาะเจาะจง

375

375

เฉพาะเจาะจง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้านทวี/830
บริษัท อุบลดีมาร์ท(2001) จากัด/
22,763
บริษัท อุบลดีมาร์ท(2001) จากัด/
1,277
ร้าน ทวี/375

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านทวี/830
บริษัท อุบลดีมาร์ท(2001)
จากัด/22,763
บริษัท อุบลดีมาร์ท(2001)
จากัด/1,277
ร้านทวี/375

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
RR0006780/ลว.02/11/64

ราคาต่าสุด

RR0006781/ลว.12/11/64

ราคาต่าสุด

RR0006789/ลว.12/11/64

ราคาต่าสุด

RR0006792/ลว.26/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วัสดุสานักงาน โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

1
2

วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

9,361
9,000

9,361
9,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

3

วัสดุสานักงาน

2,900

2,900

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หจก.อนันต์รุ่งเรืองกิจ/9,361
บริษัท สิรภัทร ซัพพลาย จากัด/
9,000
ร้านตาลสุมการพิมพ์/2,900

หจก.อนันต์รุ่งเรืองกิจ/9,361
บริษัท สิรภัทร ซัพพลาย จากัด/
9,000
ร้านตาลสุมการพิมพ์/2,900

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
RR0006783/ลว.12/11/64
RR0006791/ลว.16/11/64

ราคาต่าสุด

RR0006787/ลว.26/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

720
315

720
315

490

490
400
1,940

400
1,940

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง หจก.ยงกิจอลูมิเนียม/720
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.ยงกิจอลูมิเนียม/315
บริษัท ดูโฮม จากัด/490
หจก.ยงกิจอลูมิเนียม/400
ร้านทวี/1940

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หจก.ยงกิจอลูมิเนียม/720
หจก.ยงกิจอลูมิเนียม/315
บริษัท ดูโฮม จากัด/490
หจก.ยงกิจอลูมิเนียม/400
ร้านทวี/1940

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
R10001764/ลว.12/11/64
R10001765/ลว.19/11/64
R10001766/ลว.19/11/64
R10001782/ลว.15/12/64
R10001772/ลว.26/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ(Lab) โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

1.

จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ

31,410

31,410

เฉพาะเจาะจง

2.

จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ

2,300

2,300

เฉพาะเจาะจง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บ.อุบล เซ็นทรัล แล็บ จากัด/
31,410
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี/2,300

บ.อุบล เซ็นทรัล แล็บ จากัด/
31,410
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/
2,300

ราคาตาสุด
ราคาตาสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
R40001668 ลว.
09/11/64
R40006784 ลว.
24/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมากาจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

1.

จ้างเหมากาจัดขยะติดเชื้อ

12,000

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

12,000

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สานักงานเทศบาลเมืองวาริน
ชาราบ/12,000

สานักงานเทศบาลเมืองวาริน
ชาราบ/12,000

ราคาตาสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
RR0006796 ลว.
30/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
งานจ้างเหมาบริการอื่น โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

1.

จ้างเหมาบริการอื่น

5,000

5,000

เฉพาะเจาะจง

2.

จ้างเหมาบริการอื่น

28,900

28,900

เฉพาะเจาะจง

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้าน มั่งคั่งมหาทรัพย์บริการ/
5,000
นางสาวพิซญานิน กิ่งแสง/
28,900

ร้าน มั่งคั่งมหาทรัพย์บริการ/
5,000
นางสาวพิซญานิน กิ่งแสง/
28,900

ราคาต่่าสุด
ราคาต่่าสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
RR0006775 ลว.
15/11/64
RR0006793 ลว.
30/11/64

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ครุภัณฑ์ (งบลงทุน ปี 65) โรงพยาบาลตาลสุม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ
ด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120
วัตต์ จานวน 1 เครื่อง
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับ
ไฮโดรลิค จานวน ๑ เตียง
เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ
ระบบวีดีทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่าน
เลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ
ขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายง่าย
น้าหนักเบา จานวน 1 เครื่อง

2
3.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

120,000

120,000

75,000
100,000

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เฉพาะเจาะจง หจก.เอพีพี เมด/120,000

หจก.เอพีพี เมด/120,000

ราคาต่าสุด

75,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.เอพีพี เมด/75,000

หจก.เอพีพี เมด/75,000

ราคาต่าสุด

100,000

เฉพาะเจาะจง หจก.เอพีพี เมด/100,000

หจก.เอพีพี เมด/100,000

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
PO0000266 ลว.
05/11/64
PO0000266 ลว.
05/11/64
PO0000265 ลว.
05/11/64

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน.2564................
โรงพยาบาลตาลสุ ม
วันที่.....30....เดือน.พฤศจิกายน..2564
ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อ วงเงินที่จดั ซือ้ ราคากลาง
หรือจ้าง

หรือจัดจ้าง(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

(บาท)

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก ประเภทของ เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาในการซื้อ
โดยสรุป

เวชภัณฑ์

วดป.

เลขที่

1

เวชภัณฑ์

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอวาลิส จากัด/39000

ไบโอวาลิส จากัด/39000

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

686/64

2

เวชภัณฑ์

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม จากัด/17500

โปลิฟาร์ม จากัด/17500

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

687/64

3

เวชภัณฑ์

27,734.40 27,734.40 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา/27734.4

ซิลลิค ฟาร์มา/27734.4

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

688/64

4

เวชภัณฑ์

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟาร์มา/17120

ซิลลิค ฟาร์มา/17120

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

689/64

5

เวชภัณฑ์

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/11500

องค์การเภสัชกรรม/11500

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

690/64

6

เวชภัณฑ์

15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/15943

องค์การเภสัชกรรม/15943

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

691/64

7

เวชภัณฑ์

9,844.00

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

692/64

8

เวชภัณฑ์

6,750.00

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

693/64

9

เวชภัณฑ์

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

694/64

10

เวชภัณฑ์

6,750.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/6750 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/6750 ราคาต่าที่สุด

วมย

5-พ.ย.-64

695/64

11

เวชภัณฑ์

17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/17700 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/17700 ราคาต่าที่สุด

วมย

5-พ.ย.-64

696/64

12

เวชภัณฑ์

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ยูโทเปี้ยน จากัด/2000

ยูโทเปี้ยน จากัด/2000

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

697/64

13

เวชภัณฑ์

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/3600

องค์การเภสัชกรรม/3600

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

698/64

14

เวชภัณฑ์

1,540.80

1,540.80 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/1540.8

องค์การเภสัชกรรม/1540.8

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

699/64

15

เวชภัณฑ์

220.00

220.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์มา จากัด/220

นิวไลฟ์ ฟาร์มา จากัด/220

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

700/64

16

เวชภัณฑ์

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์มา จากัด/1600

นิวไลฟ์ ฟาร์มา จากัด/1600

ราคาต่าที่สุด

ยา

5-พ.ย.-64

700/64

17

เวชภัณฑ์

2,805.00

2,805.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/2805

บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/2805

ราคาต่าที่สุด

วมย

5-พ.ย.-64

701/64

18

เวชภัณฑ์

3,250.00

3,250.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/3250 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/3250 ราคาต่าที่สุด

วมย

5-พ.ย.-64

702/64

19

เวชภัณฑ์

2,760.60

2,760.60 เฉพาะเจาะจง โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด/2760.6 โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จากัด/2760.6 ราคาต่าที่สุด

วมย

5-พ.ย.-64

703/64

20

เวชภัณฑ์

ยา

11-พ.ย.-64 704/64

ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด/9844
เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้
6,750.00 เฉพาะเจาะจง
จากัด/6750
9,844.00 เฉพาะเจาะจง

31,120.00 31,120.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด/31120
6,750.00

38,900.00 38,900.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด/38900

ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
จากัด/9844
เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้
จากัด/6750
คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด/31120

คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด/38900

ราคาต่าที่สุด

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน.2564................
โรงพยาบาลตาลสุ ม
วันที่.....30....เดือน.พฤศจิกายน..2564
ลาดับที่
21

งานที่จดั ซื้อ
หรือจ้าง
เวชภัณฑ์

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง กิจเจริญเลเบลแอนด์พริน้ /21000

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาใน
เหตุผลทีค่ ัดเลื
ประเภทของเวชภั
อก
ณฑ์ การซือ้
โดยสรุป

วดป.

เลขที่

กิจเจริญเลเบลแอนด์พริน้ /21000

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 705/64

5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล/5700

หจก.เอ็น.อี.เมดิคอล/5700

ราคาต่าที่สุด

ยา

11-พ.ย.-64 706/64

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/11000

องค์การเภสัชกรรม/11000

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 707/64

2,700.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟารืมาซูติคอลอินดรัสตรี
จากัด/2700

เบอร์ลินฟารืมาซูติคอลอินดรัสตรี
จากัด/2700

ราคาต่าที่สุด

ยา

11-พ.ย.-64 708/64

2,100.00 เฉพาะเจาะจง เบอร์ลินฟารืมาซูติคอลอินดรัสตรี
จากัด/2100
19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/19260

เบอร์ลินฟารืมาซูติคอลอินดรัสตรี
จากัด/2100
บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/19260

ราคาต่าที่สุด

ยา

11-พ.ย.-64 709/64

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 710/64

22

เวชภัณฑ์

23

เวชภัณฑ์

24

เวชภัณฑ์

25

เวชภัณฑ์

26

เวชภัณฑ์

27

เวชภัณฑ์

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส จากัด/7800

ไทยก๊อส จากัด/7800

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 711/64

28

เวชภัณฑ์

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส จากัด/4000

ไทยก๊อส จากัด/4000

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 712/64

29

เวชภัณฑ์

7,800.00

7,800.00 เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส จากัด/7800

ไทยก๊อส จากัด/7800

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 713/64

30

เวชภัณฑ์

4,000.00

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทยก๊อส จากัด/4000

ไทยก๊อส จากัด/4000

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 714/64

31

เวชภัณฑ์

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/3424

บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/3424

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 715/64

32

เวชภัณฑ์

3,424.00

3,424.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/3424

บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/3424

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 716/64

33

เวชภัณฑ์

5,820.00 5,820.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/5820

บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/5820

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 718/64

34

เวชภัณฑ์

5,030.00 5,030.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/5030

บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/5030

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 719/64

35

เวชภัณฑ์

5,140.00 5,140.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/5140

บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/5140

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 720/64

36

เวชภัณฑ์

4,180.00 4,180.00 เฉพาะเจาะจง บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/4180

บอร์เนียว เมดิคอล จากัด/4180

ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 721/64

37

เวชภัณฑ์

4,800.00

4,800.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/4800 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/4800 ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 722/64

38

เวชภัณฑ์

1,950.00

1,950.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/1950 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/1950 ราคาต่าที่สุด

วมย

11-พ.ย.-64 723/64

39

เวชภัณฑ์

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/3400

องค์การเภสัชกรรม/3400

ราคาต่าที่สุด

ยา

11-พ.ย.-64 724/64

40

เวชภัณฑ์

1,048.10

1,048.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/1048.1

องค์การเภสัชกรรม/1048.1

ราคาต่าที่สุด

ยา

11-พ.ย.-64 725/64

5,700.00

2,700.00
2,100.00

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน.2564................
โรงพยาบาลตาลสุ ม
วันที่.....30....เดือน.พฤศจิกายน..2564
เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาใน
เหตุผลทีค่ ัดเลืประเภทของเวชภั
อก
ณฑ์ การซือ้

งานที่จดั ซื้อ

วงเงินทีจ่ ัดซือ้

ราคากลาง

หรือจ้าง

หรือจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

41

เวชภัณฑ์

1,048.10

1,048.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/1048.1

องค์การเภสัชกรรม/1048.1

ราคาต่าที่สุด

ยา

11-พ.ย.-64 726/64

42

เวชภัณฑ์

1,284.00

1,284.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/1284

องค์การเภสัชกรรม/1284

ราคาต่าที่สุด

ยา

11-พ.ย.-64 727/64

43

เวชภัณฑ์

1,890.00

1,890.00 เฉพาะเจาะจง

แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด/ แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด/
ราคาต่าที่สุด
1890
1890

ยา

11-พ.ย.-64 728/64

44

เวชภัณฑ์

6,942.00

6,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด/6942 บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด/6942 ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 729/64

45

เวชภัณฑ์

46

เวชภัณฑ์

47

เวชภัณฑ์

48

ลาดับที่

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวไลฟ์ ฟาร์มา จากัด/14000

โดยสรุป

วดป.

เลขที่

นิวไลฟ์ ฟาร์มา จากัด/14000

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 730/64

องค์การเภสัชกรรม/6500

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 731/64

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/41730

องค์การเภสัชกรรม/41730

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 732/64

เวชภัณฑ์

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จากัด/14000

ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จากัด/14000

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 733/64

49

เวชภัณฑ์

38,900.00 38,900.00 เฉพาะเจาะจง คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด/38900

คอสม่า เทรดดิ้ง จากัด/38900

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 734/64

50

เวชภัณฑ์

4,628.00

4,628.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด/4628 บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด/4628 ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 735/64

51

เวชภัณฑ์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม จากัด/3500

โปลิฟาร์ม จากัด/3500

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 736/64

52

เวชภัณฑ์

1,800.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม จากัด/1800

โปลิฟาร์ม จากัด/1800

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 737/64

53

เวชภัณฑ์

3,000.00

3,000.00 เฉพาะเจาะจง โปลิฟาร์ม จากัด/3000

โปลิฟาร์ม จากัด/3000

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 738/64

54

เวชภัณฑ์

3,125.00

3,125.00 เฉพาะเจาะจง ภิญโญฟาร์มาซี/3125

ภิญโญฟาร์มาซี/3125

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 739/64

55

เวชภัณฑ์

3,600.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จากัด/3600

ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จากัด/3600

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 740/64

56

เวชภัณฑ์

4,986.00

4,986.00 เฉพาะเจาะจง

15-พ.ย.-64 741/64

เวชภัณฑ์

4,050.00

เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากัด/
ราคาต่าที่สุด
4986
เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากัด/
ราคาต่าทีส่ ุด
4050

ยา

57

เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากัด/
4986
เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จากัด/
4,050.00 เฉพาะเจาะจง
4050

ยา

15-พ.ย.-64 742/64

58

เวชภัณฑ์

3,400.00

3,400.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/3400

องค์การเภสัชกรรม/3400

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 743/64

59

เวชภัณฑ์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/3500

องค์การเภสัชกรรม/3500

ราคาต่าที่สุด

ยา

15-พ.ย.-64 744/64

6,500.00

6,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/6500

แบบสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน.2564................
โรงพยาบาลตาลสุ ม
วันที่.....30....เดือน.พฤศจิกายน..2564
วงเงินทีจ่ ัดซือ้

ราคากลาง

หรือจ้าง
เวชภัณฑ์

หรือจัดจ้าง(บาท)

(บาท)

1,690.60

1,690.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/1690.6

องค์การเภสัชกรรม/1690.6

วดป.
เลขที่
เวชภัณฑ์
22-พ.ย.-64 745/64
ราคาต่าที่สุด
ยา

62

เวชภัณฑ์

1,690.60

1,690.60 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/1690.6

องค์การเภสัชกรรม/1690.6

ราคาต่าที่สุด

ยา

22-พ.ย.-64 746/64

63

เวชภัณฑ์

536.07

536.07 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/536.7

องค์การเภสัชกรรม/536.7

ราคาต่าที่สุด

ยา

22-พ.ย.-64 747/67

64

เวชภัณฑ์

321.00

321.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม/321

องค์การเภสัชกรรม/321

ราคาต่าที่สุด

ยา

22-พ.ย.-64 748/64

65

เวชภัณฑ์

1,680.00

ยา

22-พ.ย.-64 749/64

66

เวชภัณฑ์

6,120.00

1,680.00 เฉพาะเจาะจง แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด/ แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จากัด/ ราคาต่าที่สุด
1680
1680
อุบลดีมาร์ท 2001 จากัด/6120
6,120.00 เฉพาะเจาะจง อุบลดีมาร์ท 2001 จากัด/6120
ราคาต่าทีส่ ุด

วมย

22-พ.ย.-64 750/64

67

เวชภัณฑ์

ราคาต่าที่สุด

วมย

22-พ.ย.-64 751/64

68

เวชภัณฑ์

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/9000 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/9000 ราคาต่าที่สุด

วมย

22-พ.ย.-64 752/64

69

เวชภัณฑ์

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/6750 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/6750 ราคาต่าที่สุด

วมย

22-พ.ย.-64 753/64

70

เวชภัณฑ์

วมย

22-พ.ย.-64 754/64

71

เวชภัณฑ์

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด/ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด/ ราคาต่าที่สุด
25680
25680
2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/2360 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/2360 ราคาต่าทีส่ ุด

วมย

22-พ.ย.-64 755/64

72

เวชภัณฑ์

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/2040 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/2040 ราคาต่าที่สุด

วมย

22-พ.ย.-64 756/64

73

เวชภัณฑ์

3,468.00

3,468.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/3468 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/3468 ราคาต่าที่สุด

วมย

22-พ.ย.-64 757/64

74

เวชภัณฑ์

3,500.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/3500 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/3500 ราคาต่าที่สุด

วมย

22-พ.ย.-64 758/64

75

เวชภัณฑ์

2,880.00

2,880.00 เฉพาะเจาะจง เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/2880 เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด/2880 ราคาต่าที่สุด

วมย

22-พ.ย.-64 759/64

76

เวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

ราคาต่าที่สุด

ยา

77

เวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

ราคาต่าที่สุด

ยา

78

เวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

ราคาต่าที่สุด

ยา

79

เวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

ราคาต่าที่สุด

วมย

80

เวชภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง

ราคาต่าที่สุด

วมย

ลาดับที่
61

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาทีเ่ สนอ

ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอพีพีเมด/13500

หจก.เอพีพีเมด/13500

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

ประเภทของ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาใน
การซือ้

งานที่จดั ซื้อ

โดยสรุป

