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แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 
ในรอบเดือน เมษายน 2565 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

1     ซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,000.00 128,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเซอร์วิส(2002) หจก.ตราดเซอร์วิส(2002)
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๙๔๓/๒๕๖๕
ลว. 1 เม.ย. 2565

2
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๔๐๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ จํานวน ๕ วนั จํานวน ๖๐๐๐ มือ้ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
480,000.00 480,000.00  เฉพาะเจาะจง

3     ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000.00 17,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีรุ่งเลิศ ร้านศรีรุ่งเลิศ
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๐๐๓/๒๕๖๕
ลว. 20 เม.ย. 2565

4     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 468,000.00 468,000.00  เฉพาะเจาะจง

5     ซือ้Clarithromycin ๕๐๐ mg. tablet (๗๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,550.00 69,550.00  เฉพาะเจาะจง

6     ซือ้เวชภณัฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,207.50 33,207.50  เฉพาะเจาะจง

7     ซือ้Bisoprolol fumarate tab ๕ mg (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,250.00 47,250.00  เฉพาะเจาะจง

8     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,800.00 6,800.00  เฉพาะเจาะจง

9     Chlorpheniramine ๔ mg tablet (๑๐๐๐ tablet) 8,778.00 8,778.00  เฉพาะเจาะจง

10     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง

11     ซือ้เวชภณัฑ์ที่มิใชย่า จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,052.00 14,052.00  เฉพาะเจาะจง

12     ซือ้Alteplase ๕๐ mg for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,460.00 83,460.00  เฉพาะเจาะจง

13     ซือ้Sodium Hyaluronate ๐.๑๘% in ๐.๓ ml eye drop (๖๐ pc) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71,048.00 71,048.00  เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

14     ซือ้เวชภณัฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,075.00 29,075.00  เฉพาะเจาะจง

15     ซือ้Sevoflurane ๑๐๐% Solution ๒๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,818.00 82,818.00  เฉพาะเจาะจง

16     ซือ้Hyoscine Butylbromide ๑๐ mg tablet (๕๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,200.00 53,200.00  เฉพาะเจาะจง

17     ซือ้Lamivudine ๑๐๐ mg tablet (๒๘ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,000.00 80,000.00  เฉพาะเจาะจง

18     ซือ้วสัดสุํานกังาน จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,650.00 5,650.00  เฉพาะเจาะจง ร้านตราดแสงกมล 
โดย นาย ทวีศักดิ์ พฤฒิวงศ์วาณิช

ร้านตราดแสงกมล 
โดย นาย ทวีศักดิ์ พฤฒิวงศ์วาณิช

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๐๐๔/๒๕๖๕
ลว. 20 เม.ย. 2565

19     ซือ้Dapagliflozin propanedil ๑๐ mg tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,331.30 11,331.30  เฉพาะเจาะจง

20     ซือ้Sodium chloride ๑๕ g in ๑๐๐ ml solution enema โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,800.00 19,800.00  เฉพาะเจาะจง

21     ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,340.00 95,340.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล 
(ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล 
(ไทยแลนด์) จํากัด

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

989/2565
ลว. 12 เม.ย. 2565

22     ซือ้Isophane Insulin Human Suspension for Injection ๑๐๐ IU/ml in ๑๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,750.00 18,750.00  เฉพาะเจาะจง

23     ซือ้ครุภณัฑ์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,000.00 160,000.00  เฉพาะเจาะจง

24     ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,290.00 50,290.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พี เค พลาสติก ร้านเอส พี เค พลาสติก
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1001/2565
ลว. 20 เม.ย. 2565

25     ซือ้Sulprostone ๕๐๐ mcg injection (๓ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,440.20 8,440.20  เฉพาะเจาะจง

26     ซือ้Methotrexate ๕๐ mg/๒ ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00 8,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์ตราด ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญศิลป์เฟอร์นิเจอร์ตราด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

797/2565
ลว. 9 มี.ค. 2566



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

27     ซือ้เวชภณัฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,750.00 87,750.00  เฉพาะเจาะจง

28     Cycloserin ๒๕๐ mg capsule (๑๐๐ capsule) 34,800.00 34,800.00  เฉพาะเจาะจง

29     ซือ้Cyclosporin ๑๐๐ mg capsule (๕๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,800.00 34,800.00  เฉพาะเจาะจง

30     ๕ % Dextrose in ๐.๙ % Sodium chloride ๑๐๐๐ ml solution for injection 29,500.00 29,500.00  เฉพาะเจาะจง

31     ซือ้Sacubitril ๔๙ mg +Valsartan ๕๑ mg tablet (๒๘ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205,968.00 205,968.00  เฉพาะเจาะจง

32     ซือ้Levetiracetam 500 mg tablet (๖๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,250.00 97,250.00  เฉพาะเจาะจง

33     ซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,923,000.00 2,923,000.00  เฉพาะเจาะจง

34     ซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,089,000.00 1,089,000.00  เฉพาะเจาะจง

35     ซือ้Selenium sulfide ๒.๕% w/v shampoo ๑๒๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,800.00 8,800.00  เฉพาะเจาะจง

36     ซือ้Clonazepam ๐.๕ mg tablet (๕๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,007.20 30,007.20  เฉพาะเจาะจง

37     ซือ้Dimenhydrinate ๕๐ mg. tablet (๑๐๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00  เฉพาะเจาะจง

38     ซือ้Bupivacaine hydrochloride ๐.๕ % in ๑๐ ml injection (๕ ampule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,618.00 18,618.00  เฉพาะเจาะจง

39     ซือ้เวชภณัฑ์ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,338.50 36,338.50  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

40     วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ 6,800.00 6,800.00  เฉพาะเจาะจง

41     วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ 6,800.00 6,800.00  เฉพาะเจาะจง

42     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,890.00 28,890.00  เฉพาะเจาะจง

43     ซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 354,535.00 354,535.00  เฉพาะเจาะจง

44     ซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,000.00 34,000.00  เฉพาะเจาะจง

45     ซือ้วสัดทุนัตกรรม จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,055.00 39,055.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1115/2565
ลว. 6 พ.ค. 2565

46     ซือ้วสัดทุนัตกรรม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,150.00 60,150.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดเซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัดเซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1069/2565
ลว. 28 เม.ย. 2565

47     ซือ้วสัดทุนัตกรรม จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,790.00 38,790.00  เฉพาะเจาะจง

48
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๒๕๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๘ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๗ วนั ๕๒๕๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
420,000.00 420,000.00  เฉพาะเจาะจง นางกชพร จ้อยร่อย นางกชพร จ้อยร่อย

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

154/2565
ลว. 12 เม.ย. 2565

49
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๒๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๒๓ วนั ๑๓๘๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110,400.00 110,400.00  เฉพาะเจาะจง

50     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,220.00 7,220.00  เฉพาะเจาะจง

51
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๑๒๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๑๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๑๐ วนั ๓๖๐๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
252,000.00 252,000.00  เฉพาะเจาะจง นางวิภา สุเนตร นางวิภา สุเนตร

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

157/2565
ลว. 18 เม.ย. 2565

52
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๒๕๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๘ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๗ วนั ๕๒๕๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
420,000.00 420,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชชา หินพิเศษ นางสาวสุพิชชา หินพิเศษ

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

155/2565
ลว. 12 เม.ย. 2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

53     ประกวดราคาซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 1,373,675.00 1,373,675.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

54     ซือ้เวชภณัฑ์มิใชย่า จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,000.00 65,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1061/2565
ลว. 28 เม.ย. 2565

55     เหมาบริการอื่นๆ จํานวน ๑ รายการ 132,000.00 132,000.00  เฉพาะเจาะจง

56     จ้างเหมาบริการอื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,200.00 13,200.00  เฉพาะเจาะจง

57     จ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132,000.00 132,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสมาน เย็นมา นายสมาน เย็นมา
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

190/2565
ลว. 23 พ.ค. 2565

58     ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุจํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,157.96 11,157.96  เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ 
แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จํากัด

บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ 
แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จํากัด

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1007/2565
ลว. 20 เม.ย. 2565

59     ซือ้Vinpocetin ๑๐ mg tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207,500.00 207,500.00  เฉพาะเจาะจง

60     ซือ้Lactulose syrub ๑๐๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,400.00 110,400.00  เฉพาะเจาะจง

61     ซือ้Metronidazole 500 mg for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,520.00 145,520.00  เฉพาะเจาะจง

62     ซือ้Morphine ๕๐ mg SR capsule (๒๘ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 42,000.00  เฉพาะเจาะจง

63     ซือ้๐.๙% Sodium chloride solution ๑๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00  เฉพาะเจาะจง

64     ซือ้Losartan potassium ๕๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,000.00 495,000.00  เฉพาะเจาะจง

65     ซือ้Ethyl alcohol ๗๐% solution ๔๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,536.00 133,536.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

66
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๒๕๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๗ วนั ๕๒๕๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
420,000.00 420,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชชา หินพิเศษ นางสาวสุพิชชา หินพิเศษ

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

161/2565
ลว. 18 เม.ย. 2565

67     ซือ้Tranxemic acid ๒๕๐ mg for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,000.00 204,000.00  เฉพาะเจาะจง

68
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๒๙๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๗ วนั ๖๐๙๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
487,200.00 487,200.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร จ้อยร่อย นางสาวกชพร จ้อยร่อย

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

160/2565
ลว. 18 เม.ย. 2565

69     ซือ้Doxazosin ๔ mg controlled-release tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,904.50 84,904.50  เฉพาะเจาะจง

70     Ceftriaxone ๒ g sterile powder for injection 21,400.00 21,400.00  เฉพาะเจาะจง

71     ซือ้Ceftriaxone ๒ g sterile powder for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 214,000.00  เฉพาะเจาะจง

72     สารสกดัฟ้าทลายโจร (andrographolide ๒๐ mg capsule) (๔๕ capsule) 240,000.00 240,000.00  เฉพาะเจาะจง

73     ยานํา้แก้ไอมะขามป้อม ๑๒๐ ml 96,000.00 96,000.00  เฉพาะเจาะจง

74     ซือ้Insulin glagine ๑๐๐ iu/ml penfill ๓ ml (๕ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00 48,150.00  เฉพาะเจาะจง

75     ซือ้Octreotide ๐.๑ mg/ml for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,584.00 97,584.00  เฉพาะเจาะจง

76     ซือ้Calcium Carbonate tablet ๑๒๕๐ mg (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,000.00 85,000.00  เฉพาะเจาะจง

77     ซือ้๕% Dextrose in ๐.๔๕% Sodium chloride solution ๑๐๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,250.00 44,250.00  เฉพาะเจาะจง

78     ซือ้Acetated Ringers solution ๑๐๐๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,076.00 50,076.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

79     ซือ้Fenofibrate ๑๐๐ mg capsule (๑๐๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,500.00 87,500.00  เฉพาะเจาะจง

80     ซือ้Fluorometholone ๐.๑.% eye drops โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,037.50 12,037.50  เฉพาะเจาะจง

81     ซือ้Paracetamol ๕๐๐ mg tablet (๑๐๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,000.00 96,000.00  เฉพาะเจาะจง

82     ซือ้Vitamin B๑ ๑๐๐ mg/ml injection (๑๐ ampule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,400.00 21,400.00  เฉพาะเจาะจง

83     ซือ้Tranexamic acid ๒๕๐ mg capsule (๕๐๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,300.00 8,300.00  เฉพาะเจาะจง

84
    ซือ้Biphasic isophane human insulin (๗๐/๓๐) ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml injection (กลอ่งละ ๕ หลอด) 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
468,660.00 468,660.00  เฉพาะเจาะจง

85     ซือ้Folic acid ๕ mg tablet (๑๐๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00  เฉพาะเจาะจง

86     ซือ้Propofol ๑๐ mg/ml in ๒๐ ml Injection (๕ ampule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,300.00 96,300.00  เฉพาะเจาะจง

87     ซือ้ครุภณัฑ์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 6,000.00  เฉพาะเจาะจง

88     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,500.00 6,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด บริษัท เจ เอส วิชั่น จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1051/2565
ลว. 28 เม.ย. 2565

89     ซือ้วสัดกุ่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,920.00 49,920.00  เฉพาะเจาะจง

90     ครุภณัฑ์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ 8,132.00 8,132.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จํากัด บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1096/2565
ลว. 2 พ.ค. 2565

91     ซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุจํานวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,701.00 6,701.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงสยามซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงสยามซัพพลาย
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1090/2565
ลว. 2 พ.ค. 2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

92     ซือ้Metformin ๕๐๐ mg tablet (๕๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 400,000.00  เฉพาะเจาะจง

93     ซือ้Brompheniramine ๔ mg + Phenylephrine ๑๐ mg tablet (๕๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,440.00 11,440.00  เฉพาะเจาะจง

94     ซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,500.00 40,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1068/2565
ลว. 28 เม.ย. 2565

95     ซือ้Fexofenadine Hydrochloride ๖๐ mg. tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,692.50 29,692.50  เฉพาะเจาะจง

96     ซือ้Flupentixol decanoate ๔๐ mg/๒ ml for injection (๑๐ ampule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,165.00 10,165.00  เฉพาะเจาะจง

97     ซือ้Clofazimine ๕๐ mg capsule (๑๐๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,505.00 12,505.00  เฉพาะเจาะจง

98     ซือ้Lidocaine ๑ % with adrenaline injection ๒๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,074.50 11,074.50  เฉพาะเจาะจง

99     ซือ้Manidipine hydrochloride ๒๐ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,400.00 74,400.00  เฉพาะเจาะจง

100     ซือ้Mycophenolate mofetil ๒๕๐ mg capsule (๑๐๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,000.00 66,000.00  เฉพาะเจาะจง

101     ซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 349,910.00 349,910.00  เฉพาะเจาะจง

102     ซือ้วสัดกุารแพทย์(OR) จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,400.00 27,400.00  เฉพาะเจาะจง

103     ซือ้วสัดกุารแพทย์(OR) จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,400.00 19,400.00  เฉพาะเจาะจง

104     ซือ้วสัดกุารแพทย์(OR) จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,400.00 27,400.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

105     ซือ้Prednisolone acetate ๑ % ophthalmic suspension โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,400.00 14,400.00  เฉพาะเจาะจง

106     ซือ้Quetiapine ๒๐๐ mg tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,876.00 33,876.00  เฉพาะเจาะจง

107     ซือ้Senna Extract tablet ๗.๕ mg tablet (๒๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,000.00 46,000.00  เฉพาะเจาะจง

108     ซือ้Timolol maleate ๐.๕ % ophthalmic solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,000.00 58,000.00  เฉพาะเจาะจง

109     ซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1044/2565
ลว. 27 เม.ย. 2565

110     ซือ้วสัดสุํานกังาน จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,200.00 36,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1042/2565
ลว. 27 เม.ย. 2565

111
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๒๕ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๒๐ วนั ๑๕๐๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120,000.00 120,000.00  เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ อาสน์สถิตย์ นางจุฑามาศ อาสน์สถิตย์

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

168/2565
ลว. 25 เม.ย. 2565

112     ซือ้เวชภณัฑ์มิใชย่า จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,342.20 96,342.20  เฉพาะเจาะจง

113
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๓๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๒๐ วนั ๑๘๐๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
144,000.00 144,000.00  เฉพาะเจาะจง นางรัตนา พิณเสนาะ นางรัตนา พิณเสนาะ

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

167/2565
ลว. 25 เม.ย. 2565

114
    จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๕๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๑๘ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๒๘ วนั ๔๒๐๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
336,000.00 336,000.00  เฉพาะเจาะจง นางรจนา ทองยัง นางรจนา ทองยัง

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

158/2565
ลว. 18 เม.ย. 2565

115     ซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,000.00 128,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเซอร์วิส(2002) หจก.ตราดเซอร์วิส(2002)
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

999/2565
ลว. 20 เม.ย. 2565

116
    จ้างเหมาบริการอื่นๆ คือ จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๗๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ 

ระหวา่งวนัที่ ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๑๐ วนั ๒๑๐๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
147,000.00 147,000.00  เฉพาะเจาะจง นางวิภา สุเนตร นางวิภา สุเนตร

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

164/2565
ลว. 20 เม.ย. 2565

117
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๒๓๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๙ วนั ๖๒๑๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
496,800.00 496,800.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร จ้อยร่อย นางสาวกชพร จ้อยร่อย

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

165/2565
ลว. 20 เม.ย. 2565



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

118
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๗๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๗ วนั ๑๘๙๐ มือ้
151,200.00 151,200.00  เฉพาะเจาะจง

119
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๗๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๙ วนั ๑๘๙๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
151,200.00 151,200.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิชชา หินพิเศษ นางสาวสุพิชชา หินพิเศษ

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

166/2565
ลว. 20 เม.ย. 2565

120
    จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ ป่วยประมาณ ๖๐ คน/วนั วนัละ ๓ มือ้ ระหวา่งวนัที่ 

๑๘ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๒๘ วนั ๕๐๔๐ มือ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
403,200.00 403,200.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวธีระนุช บุญยิ่ง นางสาวธีระนุช บุญยิ่ง

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

162/2565
ลว. 18 เม.ย. 2565

121     จ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง

122     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71,904.00 71,904.00  เฉพาะเจาะจง

123     ซือ้วสัดกุารแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00 9,000.00  เฉพาะเจาะจง

124     จ้างซอ่มครุภณัฑ์ทางการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,083.22 28,083.22  เฉพาะเจาะจง

125     จ้างบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ขนาด ๘๐๐ กิโลวตัต์ จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,391.00 107,391.00  เฉพาะเจาะจง

126     ซือ้เวชภณัฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,200.00 70,200.00  เฉพาะเจาะจง

127     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ 37,000.00 37,000.00  เฉพาะเจาะจง

128     ซือ้Ethyl alcohol ๗๐% ๔๕๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,800.00 91,800.00  เฉพาะเจาะจง

129     ซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,000.00 37,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขกฤต แอนด์ เซอร์วิส จํากัด บริษัท สุขกฤต แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1039/2565
ลว. 27 เม.ย. 2565

130
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและรางระบายนํา้ โรงพยาบาลตราด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)
1,482,000.00 1,482,000.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน เมษายน 2565

แบบ สชร. 1

131     ซือ้ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,500.00 49,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จํากัด บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1091/2565
ลว. 2 พ.ค. 2565

132     ซือ้วสัดสุํานกังาน จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,900.00 9,900.00  เฉพาะเจาะจง ร้านตราดแสงกมล 
โดย นาย ทวีศักดิ์ พฤฒิวงศ์วาณิช

ร้านตราดแสงกมล 
โดย นาย ทวีศักดิ์ พฤฒิวงศ์วาณิช

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1076/2565
ลว. 29 เม.ย. 2565

133     เหมาบริการอื่นๆ จํานว ๔ รายการ 12,946.00 12,946.00  เฉพาะเจาะจง

134     ซือ้วสัดเุครื่องแต่งกาย จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,600.00 9,600.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จํากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

1045/2565
ลว. 27 เม.ย. 2565

135     ซือ้วสัดกุารแพทย์(OR) จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,000.00 27,000.00  เฉพาะเจาะจง

136     ซือ้วสัดกุารแพทย์(OR) จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,750.00 37,750.00  เฉพาะเจาะจง

137     จ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,736.00 9,736.00  เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์น โฟโต้ดิจิตอล แอนด์ อิงค์เจ็ท ร้านโมเดิร์น โฟโต้ดิจิตอล แอนด์ อิงค์เจ็ท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

163/2565
ลว. 25 เม.ย. 2565



 
 

แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 
ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

1     ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,720.00 128,720.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเซอร์วิส(2002) หจก.ตราดเซอร์วิส(2002)
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๐๙๗/๒๕๖๕
ลว. 2 พ.ค. 2565

2     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 490,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จํากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๓๕/๒๕๖๕
ลว. 10 พ.ค. 2565

3     ซื้อINJECTION PLUG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,500.00 66,500.00  เฉพาะเจาะจง

4     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,142.50 67,142.50  เฉพาะเจาะจง

5     ซื้อAcetylcysteine granule ๒๐๐ mg (๕๐ ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 64,200.00  เฉพาะเจาะจง

6     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,656.00 43,656.00  เฉพาะเจาะจง

7     ซื้อAnti venin neuro polyvalent snake (เซรุ่มรวมแก้พิษงูระบบประสาท) (ผงแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00  เฉพาะเจาะจง

8     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,945.00 32,945.00  เฉพาะเจาะจง

9     ซื้อChloramphenicol eye drop ๐.๕ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,027.20 7,027.20  เฉพาะเจาะจง

10     ซื้อClozapine ๒๕ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,800.00 16,800.00  เฉพาะเจาะจง

11     ซื้อClozapine ๑๐๐ mg tablet (๕๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,125.00 13,125.00  เฉพาะเจาะจง

12     ซื้อ๐.๙% Sodium Chloride solution ๕๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,880.00 32,880.00  เฉพาะเจาะจง

13     ซื้อDiosmine ๔๕๐ mg + Hesperidin ๕๐ mg tablet (๔๕๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00  เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

14     ซื้อDoxazosin mesylate ๒ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,000.00 72,000.00  เฉพาะเจาะจง

15     ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญชัยศูนย์ล้อตราด จํากัด บริษัท เจริญชัยศูนย์ล้อตราด จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๒๕/๒๕๖๕
ลว. 9 พ.ค. 2565

16     ๕๐% Glucose in ๕๐ ml for injection 24,750.00 24,750.00  เฉพาะเจาะจง

17     Haloperidol decanoas ๕๐mg/ml injection 9,469.50 9,469.50  เฉพาะเจาะจง

18     ซื้อHaloperidol decanoas ๕๐mg/ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,469.50 9,469.50  เฉพาะเจาะจง

19     ซื้อMecobalamin (Methylcobalamin) ๕๐๐ mcg. tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,495.00 30,495.00  เฉพาะเจาะจง

20     ซื้อDiethylcarbamazine Citrate ๓๐๐ mg. (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,800.00 18,800.00  เฉพาะเจาะจง

21     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,850.00 62,850.00  เฉพาะเจาะจง

22     ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,580.00 90,580.00  เฉพาะเจาะจง

23     ซื้อWalker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,835.20 26,835.20  เฉพาะเจาะจง

24     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,025.00 7,025.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงสยามซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสงสยามซัพพลาย
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๒๗/๒๕๖๕
ลว. 10 พ.ค. 2565

25     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,018.00 40,018.00  เฉพาะเจาะจง

26     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,320.00 84,320.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

27     จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ป่วยประมาณ ๒๕ คน/วัน วันละ ๓ มื้อ ระหว่างวันที่ 
๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๓๑ วัน ๒๓๒๕ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 186,000.00 186,000.00  เฉพาะเจาะจง นางมยุรี คําอ่อน นางมยุรี คําอ่อน

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๗๙/๒๕๖๕
ลว. 6 พ.ค. 2565

28     ซื้อตัวกรองแบบใช้งานระยะเวลาสั้น (Bacterial/viral breathing system filter+HME) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,979.00 95,979.00  เฉพาะเจาะจง

29     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,590.50 52,590.50  เฉพาะเจาะจง

30     ซื้อEsomeprazole ๔๐ mg tablet (๑๔ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,127.00 92,127.00  เฉพาะเจาะจง

31     ซื้อMetoprolol ๑๐๐ mg. tablet (๑๐๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,300.00 63,300.00  เฉพาะเจาะจง

32     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,000.00 86,000.00  เฉพาะเจาะจง

33     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,500.00 18,500.00  เฉพาะเจาะจง

34     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00  เฉพาะเจาะจง

35     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,457.50 18,457.50  เฉพาะเจาะจง

36     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,000.00 13,000.00  เฉพาะเจาะจง

37     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 468,000.00 468,000.00  เฉพาะเจาะจง

38     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00 36,000.00  เฉพาะเจาะจง

39     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,500.00 14,500.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

40     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000.00 16,000.00  เฉพาะเจาะจง

41     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,950.00 485,950.00  เฉพาะเจาะจง

42     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,950.00 485,950.00  เฉพาะเจาะจง

43     ครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ 300,000.00 300,000.00  เฉพาะเจาะจง

44     จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ป่วยประมาณ ๑๕ คน/วัน วันละ ๓ มื้อ ระหว่างวันที่ 
๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๓๑ วัน ๑๓๙๕ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,600.00 111,600.00  เฉพาะเจาะจง นางรัตนา พิณเสนาะ นางรัตนา พิณเสนาะ

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๗๘/๒๕๖๕
ลว. 6 พ.ค. 2565

45     จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตห้องผู้ป่วยพิเศษ ณ อาคารสกลมหาสังฆปรินายกและอาคาร ๖๐ พรรษา 
จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 300,000.00  เฉพาะเจาะจง

46     ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จาํนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00 28,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โก อีโค่ จํากัด บริษัท โก อีโค่ จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๗๑/๒๕๖๕
ลว. 19 พ.ค. 2565

47     ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,200.00 35,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ อินเตอร์โปรดักส์ จํากัด บริษัท เบสท์ อินเตอร์โปรดักส์ จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๗๐/๒๕๖๕
ลว. 19 พ.ค. 2565

48     จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ป่วยประมาณ ๒๐ คน/วัน วันละ ๓ มื้อ ระหว่างวันที่ 
๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๓๑ วัน ๑๘๖๐ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148,800.00 148,800.00  เฉพาะเจาะจง นางจุฑามาศ อาสน์สถิตย์ นางจุฑามาศ อาสน์สถิตย์

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๗๙.๑/๒๕๖๕
ลว. 9 พ.ค. 2565

49     จ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,500.00 81,500.00  เฉพาะเจาะจง

50     ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,000.00 72,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเอส พี เค พลาสติก ร้านเอส พี เค พลาสติก
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๖๙/๒๕๖๕
ลว. 19 พ.ค. 2565

51     จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ป่วย ๒๔๘๕๓ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,988,240.00 1,988,240.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ ตุงควาร นางสาวสุดารัตน์ ตุงควาร
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๖/๒๕๖๕
ลว. 11 พ.ค. 2565

52     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 1,358,000.00 1,358,000.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

53     ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย ๓ หมวด จํานวน ๑๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 326,725.00 326,725.00  เฉพาะเจาะจง

54     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,512.00 64,512.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๕๙/๒๕๖๕
ลว. 18 พ.ค. 2565

55     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 490,000.00  เฉพาะเจาะจง

56     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,950.00 485,950.00  เฉพาะเจาะจง

57     ประกวดราคาซื้อเครื่องบําบัดทดแทนการทํางานของไตอย่างต่อเนื่อง จํานวน ๑ เครื่อง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,400,000.00 1,400,000.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

58     จ้างทําพื้นที่พักคอยห้องตรวจศัลยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 300,000.00  เฉพาะเจาะจง

59     จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,451.03 6,451.03  เฉพาะเจาะจง

60     ซื้อOxygen gas ๐.๗ Q. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,000.00 204,000.00  เฉพาะเจาะจง

61     จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ป่วยประมาณ ๓๕ คน/วัน วันละ ๓ มื้อ ระหว่างวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จํานวน ๔๖ วัน ๔๘๓๐ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 386,400.00 386,400.00  เฉพาะเจาะจง นางรจนา ทองยัง นางรจนา ทองยัง

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๘๒/๒๕๖๕
ลว. 12 พ.ค. 2565

62     จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสําเร็จให้ผู้ป่วยประมาณ ๓๐ คน/วัน วันละ ๓ มื้อ ระหว่างวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จํานวน ๔๖ วัน ๔๑๔๐ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331,200.00 331,200.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวธีระนุช บุญยิ่ง นางสาวธีระนุช บุญยิ่ง

เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๘๓/๒๕๖๕
ลว. 12 พ.ค. 2565

63     ซื้อน้ํายาฟอกเลือดทางหน้าท้อง Dianeal low cal ๑.๕% dextrose ๕ l (๒ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,951.80 94,951.80  เฉพาะเจาะจง

64     ซื้อCloxacillin ๑ g sterile powder for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,950.00 90,950.00  เฉพาะเจาะจง

65     ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ จํานวนประมาณ ๙๖๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 950,400.00 950,400.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

66     ซื้อPROCTOSEDYL SUPPOSITORY (๑๐ PC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 7,200.00  เฉพาะเจาะจง

67     ซื้อClotrimazole ๑% cream ๑๕ g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,310.00 35,310.00  เฉพาะเจาะจง

68     ซื้อMedroxyprogesterone acetate ๑๕๐ mg/๑ ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,840.00 12,840.00  เฉพาะเจาะจง

69     ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,000.00 120,000.00  เฉพาะเจาะจง

70     ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,700.00 11,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ตราดแอลพีจีแอนด์อิควิปเม้นท์ จํากัด บริษัท ตราดแอลพีจแีอนด์อิควิปเม้นท์ จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๗๙/๒๕๖๕
ลว. 21 พ.ค. 2565

71     ซื้อTranexamic acid ๒๕๐ mg/๕ ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,000.00 85,000.00  เฉพาะเจาะจง

72     จ้างทําวัสดุสํานักงาน จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,700.00 5,700.00  เฉพาะเจาะจง

73     ประกวดราคาซื้อน้ํายาล้างไตทางช่องท้องชนิดใช้กับเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (Peritoneal Dialysis 
Solution) ขนาด ๕ ลิตร (๒ ถุง) จํานวน ๑๔๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,215,542.00 2,215,542.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

74     ซื้อ๓ in ๑ Parenteral nutrition (Intralipid + Glucose + Amino acid) for peripheral line ๑๓๐๐ Kcal 
(๑๙๐๔ ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,676.40 94,676.40  เฉพาะเจาะจง

75     ซื้อIpratropium Br ๐.๐๒ mg + Fenoterol HBr ๐.๐๕ mg/dose inhaler (MDI) (๒๐๐ dose) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,695.00 94,695.00  เฉพาะเจาะจง

76     ซื้อLiquid oxygen medical โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235,000.00 235,000.00  เฉพาะเจาะจง

77     ซื้อGENTAMYCIN ๘๐ MG/๒ ML INJECTION (๕๐ AMPULE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,700.00 10,700.00  เฉพาะเจาะจง

78     ซื้อAlbendazole ๒๐๐ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00 28,000.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

79     ซื้อNitrous oxide gas big (๒๐ kg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,400.00 36,400.00  เฉพาะเจาะจง

80     ซื้อHYDROXYCHLOROQUINE SULFATE ๒๐๐ MG TABLET (๑๐๐ TABLET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,800.00 39,800.00  เฉพาะเจาะจง

81     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,704.00 24,704.00  เฉพาะเจาะจง

82     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,106.00 81,106.00  เฉพาะเจาะจง

83     ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,780.00 5,780.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิทยาแอร์ ตราด ห้างหุ้นส่วนจํากัด พิทยาแอร์ ตราด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๘๐/๒๕๖๕
ลว. 23 พ.ค. 2565

84     จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,000.00 497,000.00  เฉพาะเจาะจง

85     จ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง

86     จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,000.00 93,000.00  เฉพาะเจาะจง

87     ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00 110,000.00  เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซุปเปอร์กริ๊พ จํากัด  บริษัท ซุปเปอร์กริ๊พ จํากัด
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๘๑/๒๕๖๕
ลว. 23 พ.ค. 2565

88     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,840.00 93,840.00  เฉพาะเจาะจง

89     ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,750.00 492,750.00  เฉพาะเจาะจง

90     ซื้อSET TRANDUCER IBP (SET A-LINE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,000.00 75,000.00  เฉพาะเจาะจง

91     จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,489.10 5,489.10  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

92     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ 100,000.00 100,000.00  เฉพาะเจาะจง

93     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ 100,000.00 100,000.00  เฉพาะเจาะจง

94     ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 100,000.00  เฉพาะเจาะจง

95     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ 100,000.00 100,000.00  เฉพาะเจาะจง

96     ซื้อGauze ๓๖ x ๖ YDS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,400.00 54,400.00  เฉพาะเจาะจง

97     ซื้อผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ ๓ ชั้น ชนิดยางยืดคล้องหู (๕๐ ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,000.00 85,000.00  เฉพาะเจาะจง

98     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,482.00 13,482.00  เฉพาะเจาะจง

99     ซื้อSterile water for injection ๕๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,500.00 87,500.00  เฉพาะเจาะจง

100     ซื้อDorzolamide hydrochloride ๒๐ mg + Timolol maleate ๕ mg/ml in ๕ ml eye drop 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,952.00 35,952.00  เฉพาะเจาะจง

101     ซื้อMetformin ๑๐๐๐ mg + Vildagliptin ๕๐ mg tablet (๖๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489,600.00 489,600.00  เฉพาะเจาะจง

102     ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00 160,500.00  เฉพาะเจาะจง

103     ซื้อDoxazosin ๔ mg controlled-release tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,915.00 84,915.00  เฉพาะเจาะจง

104     ซื้อCeftriaxone ๒ g sterile powder for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 107,000.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

105     ซื้อหมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00  เฉพาะเจาะจง

106     ซื้อFluoxetine ๒๐ mg. tablets (๑๐๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,600.00 45,600.00  เฉพาะเจาะจง

107     ซื้อFluphenazine decanoate ๒๕ mg/ml in ๑ ml for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,540.00 29,540.00  เฉพาะเจาะจง

108     ซื้อFurosemide ๒๐ mg/๒ ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,750.00 26,750.00  เฉพาะเจาะจง

109     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,011.00 62,011.00  เฉพาะเจาะจง

110     ซื้อStreptokinase ๑.๕ mu sterile powder for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,000.00 54,000.00  เฉพาะเจาะจง

111     ซื้อDesvenlafaxine ๕๐ mg tablet (๒๘ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,208.00 54,208.00  เฉพาะเจาะจง

112     ซื้อDigoxin ๐.๐๖๒๕ mg tablet (๓๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,886.80 9,886.80  เฉพาะเจาะจง

113     ซื้อFerrous fumarate ๐.๔๕ mg/๐.๖ ml suspension ๑๕ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,785.60 10,785.60  เฉพาะเจาะจง

114     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,751.00 44,751.00  เฉพาะเจาะจง

115     Sodium bicarbonate ๗.๕ % ๕๐ ml for Injection (๕๐ ampule) 15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง

116     ซื้อSodium bicarbonate ๗.๕ % ๕๐ ml for Injection (๕๐ ampule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง

117     ซื้อSulfinpyrazone ๑๐๐ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,400.00 21,400.00  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

118     ซื้อ๐.๙% Sodium Chloride ๕ ml for injection (๕๐ ampule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,900.00 88,900.00  เฉพาะเจาะจง

119     ซื้อFilter syringe ๐.๒๒ micron (๕๐ pc) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,400.00 5,400.00  เฉพาะเจาะจง

120     จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,591.20 6,591.20  เฉพาะเจาะจง

121     ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,000.00 140,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ตราดเซอร์วิส(2002) หจก.ตราดเซอร์วิส(2002)
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 

เสนอหลักฐานต่างๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน

๑๑๕๔/๒๕๖๕
ลว. 17 พ.ค. 2565

122     ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00 40,000.00  เฉพาะเจาะจง

123     ซื้อMagesto tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,980.00 14,980.00  เฉพาะเจาะจง

124     ซื้อParacetamol ๓๐๐ mg+Codeine ๑๕ mg tablet (๕๐๐tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00  เฉพาะเจาะจง

125     ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าชันสูตรศพพร้อมระบบกําจัดกลิ่นและอุปกรณ์ประกอบ จํานวน ๑ เตียง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 990,000.00 990,000.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

126     จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,115.20 120,115.20  เฉพาะเจาะจง

127     ซื้อRabies Immune Globulin ๑๐๐๐ IU/ ๕ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,000.00 52,000.00  เฉพาะเจาะจง

128     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,196.00 68,196.00  เฉพาะเจาะจง

129     จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,000.00 135,000.00  เฉพาะเจาะจง

130     ซื้อLidocaine ๒ % with adrenaline injection ๒๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,572.50 12,572.50  เฉพาะเจาะจง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สชร. 1

131     ซื้อSpironolactone ๒๕ mg tablet (๕๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,411.20 34,411.20  เฉพาะเจาะจง

132     Paracetamol ๓๒๕ mg tablet (๑๐๐๐tablet) 9,600.00 9,600.00  เฉพาะเจาะจง

133     ซื้อTamoxifen citrate ๒๐ mg. tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,000.00 44,000.00  เฉพาะเจาะจง

134     ซื้อInsulin galgine ๑๐๐ iu/ml penfill ๓ ml (๕ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,225.00 72,225.00  เฉพาะเจาะจง

135     ซื้อเวชภัณฑ์ยาสมุนไพร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,546.50 24,546.50  เฉพาะเจาะจง

136     จ้างบํารุงรักษาลิฟท์ อาคารอุบัติเหตุ-หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัด ยี่ห้อไพโอเนียร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
จํานวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,620.00 70,620.00  เฉพาะเจาะจง

137     ซื้อDimenhydrinate injection (๕๐ mg/ml) in ๑ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 7,500.00  เฉพาะเจาะจง



 
 

แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 
ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีที่จะซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง

1     ซื้อBromhexine Hydrochloride ๔ mg/๕ ml ๖๐ ml Elixir โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,500.00 13,500.00  เฉพาะเจาะจง

2     จ้างทําวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,000.00 65,000.00  เฉพาะเจาะจง

3     ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,450.00 67,450.00  เฉพาะเจาะจง

4     จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 274,684.72 274,684.72  เฉพาะเจาะจง

5     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,800.00 37,800.00  เฉพาะเจาะจง

6     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,939.90 20,939.90  เฉพาะเจาะจง

7     ซื้อDISPOSABLE GLOVE (NITRILE POWDER FREE) (๑๐๐ PC) NO. M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,186.00 21,186.00  เฉพาะเจาะจง

8     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 460,225.00 460,225.00  เฉพาะเจาะจง

9     ALCOHOL BALL (๑๐ PC) (อุปกรณ์ทําแผลชุบแอลกอฮอล์) (๔๐ แผง) 6,240.00 6,240.00  เฉพาะเจาะจง

10     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 430,480.00 430,480.00  เฉพาะเจาะจง

11     จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จํานวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00 9,000.00  เฉพาะเจาะจง

12     ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,040.00 64,040.00  เฉพาะเจาะจง

13     ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,500.00 10,500.00  เฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลตราด

เดือน มิถุนายน 2565

แบบ สชร. 1
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14     วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๒ รายการ 89,012.00 89,012.00  เฉพาะเจาะจง

15     ซื้อชุดกาวน์กันน้ําแบบไม่มี hood (isolation gown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000.00 16,000.00  เฉพาะเจาะจง

16     ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,012.00 89,012.00  เฉพาะเจาะจง

17     จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก จํานวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,200.00 40,200.00  เฉพาะเจาะจง

18     Gauze ๒ x ๓ 95,355.00 95,355.00  เฉพาะเจาะจง

19     ซื้อ๕ % Sodium hypochloride solution (๕ Kg/gallon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00  เฉพาะเจาะจง

20     ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก โดยประมาณการในปี ๒๕๖๕ จํานวน ๗๐๐ ราย ด้ 980,000.00 980,000.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

21     ครีมไพจีซาล ๓๐ กรัม 79,180.00 79,180.00  เฉพาะเจาะจง

22     ซื้อSilver sulphadiazine ๑ % cream ๔๕๐ g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,500.00 13,500.00  เฉพาะเจาะจง

23     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,597.20 85,597.20  เฉพาะเจาะจง

24     ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,700.00 11,700.00  เฉพาะเจาะจง

25     ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,399.75 83,399.75  เฉพาะเจาะจง

26     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จาํนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,852.00 44,852.00  เฉพาะเจาะจง
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27     ซื้อPenicillamine ๒๕๐ mg capsule (๕๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,200.00 31,200.00  เฉพาะเจาะจง

28     ซื้อAtazanavir capsule ๓๐๐ mg (๓๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,702.00 62,702.00  เฉพาะเจาะจง

29     Dexamethasone ๐.๑% + Neomycin ๓.๕ mg + Polymycin B sulfate ๖๐๐๐ iu/g eye ointment ๓.๕ g 6,848.00 6,848.00  เฉพาะเจาะจง

30     ซื้อDexamethasone ๐.๑% + Neomycin ๓.๕ mg + Polymycin B sulfate ๖๐๐๐ iu/g eye ointment ๓.๕ g โ 6,848.00 6,848.00  เฉพาะเจาะจง

31     ซื้อEnalapril Maleate ๕ mg tablet (๑๐๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,100.00 67,100.00  เฉพาะเจาะจง

32     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,250.00 8,250.00  เฉพาะเจาะจง

33     ซื้อSodium hyaluronate ๒% in ๑ ml for ocular surgery โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,620.00 70,620.00  เฉพาะเจาะจง

34     ซื้อURGOTUL ๑๕ CM x ๒๐ CM (๑๐ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,489.60 18,489.60  เฉพาะเจาะจง

35     จ้างตรวจวิเคราะห์โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตทางห้องปฏิบัติการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จํานวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉ 98,000.00 98,000.00  เฉพาะเจาะจง

36     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,900.00 52,900.00  เฉพาะเจาะจง

37     ซื้อFixomull ๒ (๕ cm x ๑๐ m) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00 85,600.00  เฉพาะเจาะจง

38     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,000.00 98,000.00  เฉพาะเจาะจง

39     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,704.20 55,704.20  เฉพาะเจาะจง
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40     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,000.00 65,000.00  เฉพาะเจาะจง

41     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,000.00 35,000.00  เฉพาะเจาะจง

42     จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,350.00 5,350.00  เฉพาะเจาะจง

43     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,500.00 7,500.00  เฉพาะเจาะจง

44     ซื้อวัสดุการแพทย์ จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00  เฉพาะเจาะจง

45     ซื้อ๕% Dextrose in ๐.๔๕% Sodium chloride solution ๑๐๐๐ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,250.00 44,250.00  เฉพาะเจาะจง

46     ซื้อHydroxyzine ๑๐ mg tablet (๑๐๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,500.00 10,500.00  เฉพาะเจาะจง

47     ซื้อPoractant alfa ๘๐ mg/ml in ๑.๕ ml intratracheal suspension โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,000.00 24,000.00  เฉพาะเจาะจง

48     ซื้อBetahistine dihydrochloride ๒๔ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,000.00 84,000.00  เฉพาะเจาะจง

49     ซื้อCerebrolysin ๑๐ ml solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00  เฉพาะเจาะจง

50     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,930.00 15,930.00  เฉพาะเจาะจง

51     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00  เฉพาะเจาะจง

52     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00  เฉพาะเจาะจง
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53     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,400.00 27,400.00  เฉพาะเจาะจง

54     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,400.00 19,400.00  เฉพาะเจาะจง

55     ซื้อวัสดุการแพทย์(OR) จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,700.00 8,700.00  เฉพาะเจาะจง

56     จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,914.00 59,914.00  เฉพาะเจาะจง

57     ซื้อเวชภัณฑ์ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,091.90 14,091.90  เฉพาะเจาะจง

58     ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมให้สารน้ําทางหลอดเลือดดําชนิด ๑ สาย จํานวน ๑๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 690,000.00 690,000.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding)

59     ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 597,500.00 597,500.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

60     ซื้อDUOVISC (สารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,880.00 89,880.00  เฉพาะเจาะจง

61     ซื้อVinpocetin ๑๐ mg tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207,500.00 207,500.00  เฉพาะเจาะจง

62     ซื้อBiphasic isophane human insulin (๗๐/๓๐) ๑๐๐ IU/ml in ๓ ml injection (กล่องละ ๕ หลอด) โดยวิธีเฉพา 468,660.00 468,660.00  เฉพาะเจาะจง

63     ซื้อAmoxycillin ๒๐๐๐ mg + Clavulanate ๒๐๐ mg sterile powder for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,247.50 15,247.50  เฉพาะเจาะจง

64     ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,450.00 68,450.00  เฉพาะเจาะจง

65     Domperidone Maleate ๑๐ mg tablet (๕๐๐ tablet) 16,000.00 16,000.00  เฉพาะเจาะจง
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66     ซื้อTramadol HCl ๕๐ mg capsule (๑๐๐ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,655.00 17,655.00  เฉพาะเจาะจง

67     ซื้อValproate Na ๕๐๐ mg CR tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,672.00 96,672.00  เฉพาะเจาะจง

68     ซื้อVerapamil HCl ๔๐ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,500.00 9,500.00  เฉพาะเจาะจง

69     ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,405.77 91,405.77  เฉพาะเจาะจง

70     ซื้อน้ํายาฟอกเลือดทางหน้าท้อง Dianeal LOW CAL ๑.๕% dextrose ๕ ลิตร (๒ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 316,506.00 316,506.00  เฉพาะเจาะจง

71     ซื้อAcetated Ringers solution ๑๐๐๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,076.00 50,076.00  เฉพาะเจาะจง

72     ซื้อเวชภณัฑ์ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,550.00 7,550.00  เฉพาะเจาะจง

73     ซื้อGemigliptin ๕๐ mg tablet (๒๘ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,400.00 85,400.00  เฉพาะเจาะจง

74     ซื้อLevocetirizine DiHCL ๕ mg tablet (๑๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,000.00 22,000.00  เฉพาะเจาะจง

75     ซื้อManidipine ๒๐ mg tablet (๑๐๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,400.00 74,400.00  เฉพาะเจาะจง

76     ซื้อPrednisolone acetate ๑.๐ % ophthalmic suspension โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,400.00 14,400.00  เฉพาะเจาะจง

77     ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,200.00 15,200.00  เฉพาะเจาะจง

78     ซื้อProgesterone ๒๐๐ mg capsule (๑๕ capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,926.50 14,926.50  เฉพาะเจาะจง
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79     ซื้อLamivudine ๓๐๐ mg tablet (๓๐ tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,400.00 93,400.00  เฉพาะเจาะจง

80     จ้างทําป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00 8,000.00  เฉพาะเจาะจง

81     ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,276.00 7,276.00  เฉพาะเจาะจง

82     ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,650.00 7,650.00  เฉพาะเจาะจง

83     ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางชีวะโมเลกุล (Biomolecules) จํานวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 1,601,000.00 1,601,000.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

84     จ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00  เฉพาะเจาะจง

85     ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) จํานวน ๑๘๖ รายการ ด้วยวิธี 1,537,685.00 1,537,685.00  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)


