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1 103 วสัดุการแพทย์ (นอกคลัง) 7,120.00        7,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภมูิอ๊อกซิเจน 7,120.00     ตรงตามข้อก าหนด 1/2566

2 203 วสัดุส านักงาน 2,398.00        2,398.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธพลพาณิชย์ 2,398.00     ตรงตามข้อก าหนด 2/2566

3 313 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นสนับสนุน 1,120.00        1,120.00        เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ โชคเหมาะ 1,120.00     ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 1/2566

4 208 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,890.00        2,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแก้งคร้อการไฟฟ้า 2,890.00     ตรงตามข้อก าหนด 3/2566

5 103 วสัดุการแพทย์ (นอกคลัง) 30,732.70      30,732.70      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 30,732.70    ตรงตามข้อก าหนด 4/2566

6 309 ค่าจ้างเหมาซักรีด 110,687.50     110,687.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นเป็นหนึ่ง กรุ๊ป จ ากัด 110,687.50  ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 2/2566

7 313 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นสนับสนุน 49,500.00      49,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด 49,500.00    ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 3/2566

8 203 วสัดุส านักงาน 3,700.00        3,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ พิมพ์บุญเพรส 3,700.00     ตรงตามข้อก าหนด 5/2566

9 103 วสัดุการแพทย์ (นอกคลัง) 1,800.00        1,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,800.00     ตรงตามข้อก าหนด 6/2566

10 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,800.00        3,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จ ากัด 3,800.00     ตรงตามข้อก าหนด 7/2566

11 502 ครุภณัฑ์ส านักงาน-Interface 8,400.00        8,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนัมเบอร์วนัเฟอร์นิเจอร์ 8,400.00     ตรงตามข้อก าหนด 8/2566

12 201 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,040.00        2,040.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญผลพลังไทย จ ากัด 2,040.00     ตรงตามข้อก าหนด 9/2566

13 208 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 490.00          490.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 490.00        ตรงตามข้อก าหนด 10/2566

14 209 วสัดุก่อสร้าง 1,955.00        1,955.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 1,955.00     ตรงตามข้อก าหนด 11/2566

15 511 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 34,000.00      34,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คอมโมบายไอทีอิเล็กทริก 34,000.00    ตรงตามข้อก าหนด 12/2566

16 202 วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโคไซน์ คอมพิวเตอร์ 7,800.00     ตรงตามข้อก าหนด 13/2566

17 511 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 28,100.00      28,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโคไซน์ คอมพิวเตอร์ 28,100.00    ตรงตามข้อก าหนด 14/2566

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2565

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

วนัที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2565
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18 511 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 8,400.00        8,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโคไซน์ คอมพิวเตอร์ 8,400.00     ตรงตามข้อก าหนด 15/2566

19 511 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 5,900.00        5,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโคไซน์ คอมพิวเตอร์ 5,900.00     ตรงตามข้อก าหนด 16/2566

20 511 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์-Interface 34,000.00      34,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโคไซน์ คอมพิวเตอร์ 34,000.00    ตรงตามข้อก าหนด 17/2566

21 204 วสัดุบริโภค 7,980.00        7,980.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 7,980.00     ตรงตามข้อก าหนด 18/2566

22 204 วสัดุบริโภค 9,640.00        9,640.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 9,640.00     ตรงตามข้อก าหนด 19/2566

23 204 วสัดุบริโภค 8,950.00        8,950.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 8,950.00     ตรงตามข้อก าหนด 20/2566

24 204 วสัดุบริโภค 8,220.00        8,220.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 8,220.00     ตรงตามข้อก าหนด 21/2566

25 204 วสัดุบริโภค 5,140.00        5,140.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 5,140.00     ตรงตามข้อก าหนด 22/2566

26 204 วสัดุบริโภค 4,920.00        4,920.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 4,920.00     ตรงตามข้อก าหนด 23/2566

27 207 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,200.00        2,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.หัตถกิจ 2,200.00     ตรงตามข้อก าหนด 24/2566

28 209 วสัดุก่อสร้าง 3,080.00        3,080.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 3,080.00     ตรงตามข้อก าหนด 25/2566

29 209 วสัดุก่อสร้าง 1,575.00        1,575.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 1,575.00     ตรงตามข้อก าหนด 26/2566

30 209 วสัดุก่อสร้าง 680.00          680.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 680.00        ตรงตามข้อก าหนด 27/2566

31 314 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะติดเชื้อ 37,905.10      37,905.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 37,905.10    ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 5/2566

32 103 วสัดุการแพทย์ (นอกคลัง) 24,789.79      24,789.79      เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด 24,789.79    ตรงตามข้อก าหนด 28/2566

33 305 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์9,800.00        9,800.00        เฉพาะเจาะจง นายเสริม  ค าแก้ว 9,800.00     ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 6/2566

34 313 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นสนับสนุน 5,500.00        5,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิมิตรศิลป์ 5,500.00     ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 7/2566
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35 208 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,765.00        2,765.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแก้งคร้อการไฟฟ้า 2,765.00     ตรงตามข้อก าหนด 30/2566

36 209 วสัดุก่อสร้าง 1,549.20        1,549.20        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 1,549.20     ตรงตามข้อก าหนด 31/2566

37 208 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแก้งคร้อการไฟฟ้า 4,800.00     ตรงตามข้อก าหนด 32/2566

38 209 วสัดุก่อสร้าง 8,940.00        8,940.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 8,940.00     ตรงตามข้อก าหนด 33/2566

39 201 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 76,385.00      76,385.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมจักรปิโตรเลียม 76,385.00    ตรงตามข้อก าหนด 34/2566

40 209 วสัดุก่อสร้าง 257.00          257.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมศักด์ิ แอร์โฟว์ 257.00        ตรงตามข้อก าหนด 35/2566

41 103 วสัดุการแพทย์ (นอกคลัง) 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอ เทรดด้ิง 3,000.00     ตรงตามข้อก าหนด 644/2565

42 312 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภยั 101,000.00     101,000.00     เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภยั องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก101,000.00  ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 116/2565

43 312 ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภยั 101,000.00     101,000.00     เฉพาะเจาะจง ส านักงานรักษาความปลอดภยั องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก101,000.00  ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 117/2565

44 502 ครุภณัฑ์ส านักงาน-Interface 2,800.00        2,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนัมเบอร์วนัเฟอร์นิเจอร์ 2,800.00     ตรงตามข้อก าหนด 37/2566

45 313 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นสนับสนุน 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอ๊อต  อภยัรุณ 9,000.00     ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 8/2566

46 209 วสัดุก่อสร้าง 490.00          490.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 490.00        ตรงตามข้อก าหนด 38/2566

47 305 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอที ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ 22,000.00    ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 10/2566

48 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 48,290.00      48,290.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.รุ่งเจริญกิจ 48,290.00    ตรงตามข้อก าหนด 39/2566

49 304 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.กวงฮวดมอเตอร์ 300.00        ตรงตามข้อก าหนด 40/2566

50 203 วสัดุส านักงาน 2,305.00        2,305.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล๊อกแมน2) 2,305.00     ตรงตามข้อก าหนด 41/2566

51 203 วสัดุส านักงาน 68,913.00      68,913.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล๊อกแมน2) 68,913.00    ตรงตามข้อก าหนด 42/2566
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52 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 18,476.00      18,476.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภมูิศึกษาภณัฑ์(ล๊อกแมน2) 18,476.00    ตรงตามข้อก าหนด 43/2566

53 103 วสัดุการแพทย์ (นอกคลัง) 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภมูิอ๊อกซิเจน 10,000.00    ตรงตามข้อก าหนด 491/2565

54 209 วสัดุก่อสร้าง 4,506.00        4,506.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 4,506.00     ตรงตามข้อก าหนด 44/2566

55 208 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,831.00        1,831.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 1,831.00     ตรงตามข้อก าหนด 45/2566

56 208 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 8,239.00        8,239.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์เทิร์น จ ากัด 8,239.00     ตรงตามข้อก าหนด 46/2566

57 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามยูเนี่ยนเคมีคอล  จ ากัด 3,000.00     ตรงตามข้อก าหนด 632/2565

58 510 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์-Interface7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 7,000.00     ตรงตามข้อก าหนด 47/2566

59 204 วสัดุบริโภค 5,050.00        5,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มลูกชิ้น ไก่สด (ตลาดสดแก้งคร้อ) 5,050.00     ตรงตามข้อก าหนด 48/2566

60 204 วสัดุบริโภค 5,030.00        5,030.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มลูกชิ้น ไก่สด (ตลาดสดแก้งคร้อ) 5,030.00     ตรงตามข้อก าหนด 49/2566

61 204 วสัดุบริโภค 3,030.00        3,030.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มลูกชิ้น ไก่สด (ตลาดสดแก้งคร้อ) 3,030.00     ตรงตามข้อก าหนด 50/2566

62 204 วสัดุบริโภค 8,200.00        8,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 8,200.00     ตรงตามข้อก าหนด 51/2566

63 204 วสัดุบริโภค 7,320.00        7,320.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 7,320.00     ตรงตามข้อก าหนด 52/2566

64 204 วสัดุบริโภค 9,840.00        9,840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 9,840.00     ตรงตามข้อก าหนด 53/2566

65 204 วสัดุบริโภค 9,080.00        9,080.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 9,080.00     ตรงตามข้อก าหนด 54/2566

66 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกิง่ไผ่ 2020 จ ากัด 1,050.00     ตรงตามข้อก าหนด 55/2566

67 204 วสัดุบริโภค 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจรูญฟาร์ม (เฮียเหน่ง) 7,500.00     ตรงตามข้อก าหนด 56/2566

68 204 วสัดุบริโภค 14,200.00      14,200.00      เฉพาะเจาะจง วสิาหกิจชุมชนกลุ่มท านาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีส าราญ14,200.00    ตรงตามข้อก าหนด 57/2566
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69 203 วสัดุส านักงาน 60.00            60.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนัมเบอร์วนันาฬิกาดี วทิยุ 60.00          ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 11/2566

70 201 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,280.00        5,280.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีไทยปิโตรเลียมก๊าซ 5,280.00     ตรงตามข้อก าหนด 58/2566

71 204 วสัดุบริโภค 4,990.00        4,990.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มลูกชิ้น ไก่สด (ตลาดสดแก้งคร้อ) 4,990.00     ตรงตามข้อก าหนด 59/2566

72 204 วสัดุบริโภค 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มลูกชิ้น ไก่สด (ตลาดสดแก้งคร้อ) 2,500.00     ตรงตามข้อก าหนด 60/2566

73 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 330.00          330.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทกิง่ไผ่ 2020 จ ากัด 330.00        ตรงตามข้อก าหนด 61/2566

74 204 วสัดุบริโภค 3,750.00        3,750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจรูญฟาร์ม (เฮียเหน่ง) 3,750.00     ตรงตามข้อก าหนด 62/2566

75 204 วสัดุบริโภค 9,760.00        9,760.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 9,760.00     ตรงตามข้อก าหนด 63/2566

76 305 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์2,300.00        2,300.00        เฉพาะเจาะจง นายเสริม  ค าแก้ว 2,300.00     ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 12/2566

77 204 วสัดุบริโภค 8,120.00        8,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 8,120.00     ตรงตามข้อก าหนด 64/2566

78 204 วสัดุบริโภค 9,360.00        9,360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 9,360.00     ตรงตามข้อก าหนด 65/2566

79 204 วสัดุบริโภค 8,880.00        8,880.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกิง่ไผ่ 2020 จ ากัด 8,880.00     ตรงตามข้อก าหนด 66/2566

80 204 วสัดุบริโภค 7,695.00        7,695.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกิง่ไผ่ 2020 จ ากัด 7,695.00     ตรงตามข้อก าหนด 67/2566

81 204 วสัดุบริโภค 3,030.00        3,030.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทกิง่ไผ่ 2020 จ ากัด 3,030.00     ตรงตามข้อก าหนด 68/2566

82 204 วสัดุบริโภค 8,895.00        8,895.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 8,895.00     ตรงตามข้อก าหนด 69/2566

83 204 วสัดุบริโภค 7,200.00        7,200.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 7,200.00     ตรงตามข้อก าหนด 70/2566

84 204 วสัดุบริโภค 7,855.00        7,855.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 7,855.00     ตรงตามข้อก าหนด 71/2566

85 204 วสัดุบริโภค 8,980.00        8,980.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 8,980.00     ตรงตามข้อก าหนด 72/2566
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86 204 วสัดุบริโภค 9,230.00        9,230.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 9,230.00     ตรงตามข้อก าหนด 73/2566

87 204 วสัดุบริโภค 7,715.00        7,715.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 7,715.00     ตรงตามข้อก าหนด 74/2566

88 204 วสัดุบริโภค 8,925.00        8,925.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยรัตน์  ปิ่นทอง 8,925.00     ตรงตามข้อก าหนด 75/2566

89 305 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์15,590.00      15,590.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอน - ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 15,590.00    ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 13/2566

90 202 วสัดุคอมพิวเตอร์ 52,725.00      52,725.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด52,725.00    ตรงตามข้อก าหนด 76/2566

91 208 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.หัตถกิจ 4,800.00     ตรงตามข้อก าหนด 77/2566

92 305 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์28,500.00      28,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชรินทร์เฮ็ลธแ์คร์ 28,500.00    ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 19/2566

94 313 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นสนับสนุน 14,160.00      14,160.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกระจกเตียเจริญ 14,160.00    ตรงตามข้อก าหนด 79/2566

95 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 664.00          664.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 664.00        ตรงตามข้อก าหนด 80/2566

96 206 วสัดุงานบ้านงานครัว 6,340.00        6,340.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีเงินเย็น 6,340.00     ตรงตามข้อก าหนด 81/2566

97 313 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นสนับสนุน 9,500.00        9,500.00        เฉพาะเจาะจง นายวรทิพย์  คะเนนอก 9,500.00     ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 14/2566

99 313 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นสนับสนุน 33,920.00      33,920.00      เฉพาะเจาะจง นายพุธ  มาตรจินดา 33,920.00    ตรงตามข้อก าหนด จ้าง 15/2566

100 209 วสัดุก่อสร้าง 1,090.00        1,090.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 1,090.00     ตรงตามข้อก าหนด 83/2566

105 209 วสัดุก่อสร้าง 10,848.00      10,848.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 10,848.00    ตรงตามข้อก าหนด 84/2566

106 209 วสัดุก่อสร้าง 6,314.00        6,314.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 6,314.00     ตรงตามข้อก าหนด 85/2566

107 209 วสัดุก่อสร้าง 10,916.00      10,916.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 10,916.00    ตรงตามข้อก าหนด 86/2566

108 209 วสัดุก่อสร้าง 7,137.00        7,137.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 7,137.00     ตรงตามข้อก าหนด 87/2566
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109 209 วสัดุก่อสร้าง 1,385.00        1,385.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยมงคล โฮม แอนด์ คอนกรีต 1,385.00     ตรงตามข้อก าหนด 88/2566

110 510 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์-Interface919,000.00     919,000.00     e-bidding บริษัทมิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด 919,000.00  ตรงตามข้อก าหนด 89/2566

111 204 วสัดุบริโภค 3,850.00        3,850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแหม่มลูกชิ้น ไก่สด (ตลาดสดแก้งคร้อ) 3,850.00     ตรงตามข้อก าหนด 95/2566

112 204 วสัดุบริโภค 8,580.00        8,580.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 8,580.00     ตรงตามข้อก าหนด 96/2566

113 204 วสัดุบริโภค 2,880.00        2,880.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสมภพขายหมู 2,880.00     ตรงตามข้อก าหนด 97/2566

114 ยา 24,900.00      24,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 24,900.00    ตรงตามข้อก าหนด

115 ยา 61,627.00      61,627.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด 61,627.00    ตรงตามข้อก าหนด

116 ยา 55,400.00      55,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด 55,400.00    ตรงตามข้อก าหนด

117 ยา 32,950.00      32,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 32,950.00    ตรงตามข้อก าหนด

118 ยา 5,811.00        5,811.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด 5,811.00     ตรงตามข้อก าหนด

119 ยา 7,704.00        7,704.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พ.ี จ ากัด 7,704.00     ตรงตามข้อก าหนด

120 ยา 29,500.00      29,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด 29,500.00    ตรงตามข้อก าหนด

121 ยา 8,100.00        8,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด8,100.00     ตรงตามข้อก าหนด

122 ยา 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 9,000.00     ตรงตามข้อก าหนด

123 ยา 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด 9,000.00     ตรงตามข้อก าหนด

124 ยา 15,515.00      15,515.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 15,515.00    ตรงตามข้อก าหนด

125 ยา 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 21,000.00    ตรงตามข้อก าหนด
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126 ยา 24,200.00      24,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 24,200.00    ตรงตามข้อก าหนด

127 ยา 25,000.00      25,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 25,000.00    ตรงตามข้อก าหนด

128 ยา 5,778.00        5,778.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 5,778.00     ตรงตามข้อก าหนด

129 ยา 802.50          802.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 802.50        ตรงตามข้อก าหนด

130 ยา 43,763.00      43,763.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด43,763.00    ตรงตามข้อก าหนด

131 ยา 12,800.00      12,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาม จ ากัด 12,800.00    ตรงตามข้อก าหนด

132 ยา 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 3,500.00     ตรงตามข้อก าหนด

133 ยา 20,860.00      20,860.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 20,860.00    ตรงตามข้อก าหนด

134 ยา 10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 10,800.00    ตรงตามข้อก าหนด

135 ยา 19,800.00      19,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด 19,800.00    ตรงตามข้อก าหนด

136 ยา 11,936.92      11,936.92      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 11,936.92    ตรงตามข้อก าหนด

137 ยา 28,962.23      28,962.23      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 28,962.23    ตรงตามข้อก าหนด

138 ยา 24,396.00      24,396.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 24,396.00    ตรงตามข้อก าหนด

139 ยา 46,894.00      46,894.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 46,894.00    ตรงตามข้อก าหนด

140 ยา 29,000.00      29,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 29,000.00    ตรงตามข้อก าหนด

141 ยา 3,800.00        3,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 3,800.00     ตรงตามข้อก าหนด

142 ยา 96,000.00      96,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด 96,000.00    ตรงตามข้อก าหนด
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143 ยา 17,632.46      17,632.46      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วชิั่น จ ากัด 17,632.46    ตรงตามข้อก าหนด

144 ยา 88,844.00      88,844.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากัด 88,844.00    ตรงตามข้อก าหนด

145 ยา 3,900.00        3,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 3,900.00     ตรงตามข้อก าหนด

146 ยา 18,135.00      18,135.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 18,135.00    ตรงตามข้อก าหนด

147 ยา 6,232.75        6,232.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 6,232.75     ตรงตามข้อก าหนด

148 ยา 63,558.00      63,558.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 63,558.00    ตรงตามข้อก าหนด

149 ยา 11,800.00      11,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 11,800.00    ตรงตามข้อก าหนด

150 ยา 10,020.00      10,020.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 10,020.00    ตรงตามข้อก าหนด

151 ยา 2,015.00        2,015.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 2,015.00     ตรงตามข้อก าหนด

152 ยา 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 24,000.00    ตรงตามข้อก าหนด

153 ยา 27,000.00      27,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 27,000.00    ตรงตามข้อก าหนด

154 ยา 18,349.50      18,349.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด 18,349.50    ตรงตามข้อก าหนด

155 ยา 160,000.00     160,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จ ากัด 160,000.00  ตรงตามข้อก าหนด

156 ยา 176,550.00     176,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 176,550.00  ตรงตามข้อก าหนด

157 ยา 76,250.00      76,250.00      เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 76,250.00    ตรงตามข้อก าหนด

158 วสัดุทันตกรรม 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 6,500.00     ตรงตามข้อก าหนด

159 วสัดุทันตกรรม 6,340.00        6,340.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 6,340.00     ตรงตามข้อก าหนด
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160 วสัดุทันตกรรม 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลีนซายส์ 9,000.00     ตรงตามข้อก าหนด

161 วสัดุทันตกรรม 12,733.00      12,733.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 12,733.00    ตรงตามข้อก าหนด

162 วสัดุทันตกรรม 5,243.00        5,243.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 5,243.00     ตรงตามข้อก าหนด

163 วสัดุทันตกรรม 3,100.00        3,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 3,100.00     ตรงตามข้อก าหนด

164 วสัดุทันตกรรม 4,640.00        4,640.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากัด 4,640.00     ตรงตามข้อก าหนด

165 วสัดุทันตกรรม 3,631.00        3,631.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 3,631.00     ตรงตามข้อก าหนด

166 วสัดุทันตกรรม 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ 1,600.00     ตรงตามข้อก าหนด

167 วสัดุทันตกรรม 1,650.00        1,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย1,650.00     ตรงตามข้อก าหนด

168 วสัดุทันตกรรม 2,247.00        2,247.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 2,247.00     ตรงตามข้อก าหนด

169 วสัดุทันตกรรม 1,926.00        1,926.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 1,926.00     ตรงตามข้อก าหนด

170 วสัดุทันตกรรม 1,470.00        1,470.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด 1,470.00     ตรงตามข้อก าหนด

171 วสัดุทันตกรรม 5,140.00        5,140.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (สาขากรุงเทพ) 5,140.00     ตรงตามข้อก าหนด

172 วสัดุทันตกรรม 4,380.00        4,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (สาขากรุงเทพ) 4,380.00     ตรงตามข้อก าหนด

173 วสัดุทันตกรรม 1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (สาขากรุงเทพ) 1,700.00     ตรงตามข้อก าหนด

174 วสัดุทันตกรรม 2,200.00        2,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด (สาขากรุงเทพ) 2,200.00     ตรงตามข้อก าหนด

175 วสัดุทันตกรรม 4,920.00        4,920.00        เฉพาะเจาะจง T.J.เดนตอลแลบ 4,920.00     ตรงตามข้อก าหนด

176 วสัดุทันตกรรม 2,630.00        2,630.00        เฉพาะเจาะจง T.J.เดนตอลแลบ 2,630.00     ตรงตามข้อก าหนด
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177 วสัดุทันตกรรม 3,440.00        3,440.00        เฉพาะเจาะจง T.J.เดนตอลแลบ 3,440.00     ตรงตามข้อก าหนด

178 วสัดุทันตกรรม 2,960.00        2,960.00        เฉพาะเจาะจง T.J.เดนตอลแลบ 2,960.00     ตรงตามข้อก าหนด

179 วสัดุทันตกรรม 963.00          963.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 963.00        ตรงตามข้อก าหนด

180 วสัดุทันตกรรม 321.00          321.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 321.00        ตรงตามข้อก าหนด

181 วสัดุทันตกรรม 321.00          321.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 321.00        ตรงตามข้อก าหนด

182 วสัดุทันตกรรม 1,016.50        1,016.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 1,016.50     ตรงตามข้อก าหนด

183 วสัดุทันตกรรม 2,568.00        2,568.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี เด็นตัล แลป จ ากัด 2,568.00     ตรงตามข้อก าหนด

184 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 12,500.00      12,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 12,500.00    ตรงตามข้อก าหนด

185 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 44,500.00      44,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 44,500.00    ตรงตามข้อก าหนด

186 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 50,820.00      50,820.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ไบโอเทค จ ากัด 50,820.00    ตรงตามข้อก าหนด

187 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 22,800.00      22,800.00      เฉพาะเจาะจง ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 22,800.00    ตรงตามข้อก าหนด

188 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 4,200.00        4,200.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.อี.เมดิคอล 4,200.00     ตรงตามข้อก าหนด

189 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 23,112.00      23,112.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 23,112.00    ตรงตามข้อก าหนด

190 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 81,155.99      81,155.99      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 81,155.99    ตรงตามข้อก าหนด

191 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 17,399.36      17,399.36      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 17,399.36    ตรงตามข้อก าหนด

192 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 44,544.74      44,544.74      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 44,544.74    ตรงตามข้อก าหนด

193 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 18,725.00      18,725.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 18,725.00    ตรงตามข้อก าหนด



ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่
ของสัญญา 
หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2565

โรงพยาบาลแก้งคร้อ

วนัที่  31  ตุลาคม  พ.ศ.  2565

194 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 84,102.00      84,102.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 84,102.00    ตรงตามข้อก าหนด

195 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 90,629.00      90,629.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 90,629.00    ตรงตามข้อก าหนด

196 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 6,750.00        6,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 6,750.00     ตรงตามข้อก าหนด

197 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 4,800.00     ตรงตามข้อก าหนด

198 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 53,405.00      53,405.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวติิพร จ ากัด 53,405.00    ตรงตามข้อก าหนด

199 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 35,040.24      35,040.24      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวติิพร จ ากัด 35,040.24    ตรงตามข้อก าหนด

200 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 30,598.56      30,598.56      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวติิพร จ ากัด 30,598.56    ตรงตามข้อก าหนด

201 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 33,000.00      33,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สเวนนอร่า เมด จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 33,000.00    ตรงตามข้อก าหนด

202 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 47,700.00      47,700.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต 47,700.00    ตรงตามข้อก าหนด

203 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 32,100.00      32,100.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอีาร์ ซัพพอร์ต 32,100.00    ตรงตามข้อก าหนด

204 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 32,500.00      32,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 32,500.00    ตรงตามข้อก าหนด

205 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 44,480.00      44,480.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 44,480.00    ตรงตามข้อก าหนด

206 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 39,592.14      39,592.14      เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  (ไทย) จ ากัด 39,592.14    ตรงตามข้อก าหนด

207 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 20,180.00      20,180.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 20,180.00    ตรงตามข้อก าหนด

208 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเชน จ ากัด 7,500.00     ตรงตามข้อก าหนด

209 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 58,500.00      58,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอล ซายน์ จ ากัด 58,500.00    ตรงตามข้อก าหนด

210 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 58,336.40      58,336.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 58,336.40    ตรงตามข้อก าหนด
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211 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 16,400.00      16,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวติิพร จ ากัด 16,400.00    ตรงตามข้อก าหนด

212 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 2,700.00        2,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวติิพร จ ากัด 2,700.00     ตรงตามข้อก าหนด

213 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 80,250.00      80,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรโน เมดิก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 80,250.00    ตรงตามข้อก าหนด

214 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรโน เมดิก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,500.00     ตรงตามข้อก าหนด

215 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 64,000.00      64,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 64,000.00    ตรงตามข้อก าหนด

216 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 12,500.00      12,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 12,500.00    ตรงตามข้อก าหนด

217 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 44,500.00      44,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 44,500.00    ตรงตามข้อก าหนด

218 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 50,820.00      50,820.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์ไบโอเทค จ ากัด 50,820.00    ตรงตามข้อก าหนด

219 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 22,800.00      22,800.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 22,800.00    ตรงตามข้อก าหนด

220 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 130.00          130.00          เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 130.00        ตรงตามข้อก าหนด


