
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 6,590.00         6,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(6,590) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(6,590) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 2  ตุลาคม  2563

2 จ้างเหมาบริการอื่น 3,900.00         3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบณัฑิตศิลป ์ท าเบาะ(3,900) ร้านบณัฑิตศิลป ์ท าเบาะ(3,900) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 6  ตุลาคม  2563

3 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์ เซอร์วสิ(1,500) ร้านบอสแอร์ เซอร์วสิ(1,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 6  ตุลาคม  2563

4 ซ้ือวสัดุอื่น 3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพยีว เมดิคอลพลัส จ ากัด(3,200) บ.เพยีว เมดิคอลพลัส จ ากัด(3,200) สืบราคาจากท้องตลาด 6  ตุลาคม  2563

5 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,601.00         4,601.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประทศไทย)จ ากัด(4,601) บ.ดีเคเอสเอช(ประทศไทย)จ ากัด(4,601) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  ตุลาคม  2563

6 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด(6,500) บ.มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จ ากัด(6,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  ตุลาคม  2563

7 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 10,608.00        10,608.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,608) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,608) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  ตุลาคม  2563

8 จ้างบริการ BMS-HOSXP Activation 19,855.00        19,855.00 เฉพาะเจาะจงบ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ากัด(19,855)บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จ ากัด(19,855) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2563

9 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,639.00         1,639.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,639) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,639) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2563

10 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 3,824.00         3,824.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(3,824) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(3,824) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2563

11 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์การเกษตร 1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TPN พาณิชย(1,200) ร้าน TPN พาณิชย(1,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2563

12 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 1,112.00         1,112.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอแคนดง(1,112)การไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอแคนดง(1,112) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2563

13 จ้างเหมาบริการอื่น 12,300.00        12,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรวตัการพมิพ์(12,300) ร้านเรวตัการพมิพ์(12,300) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2563

14 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 6,490.00         6,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(6,490) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(6,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2563

15 จ้างเหมาบริการอื่น 7,720.00         7,720.00 เฉพาะเจาะจงบ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ีจ ากัด(7,720)บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ีจ ากัด(7,720) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2563

16 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,899.00         1,899.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(1,899) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(1,899) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 15  ตุลาคม  2563

17 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 13,990.00        13,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(13,990)หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(13,990) สืบราคาจากท้องตลาด 12  ตุลาคม  2563

18 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 332.00            332.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(332) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(332) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ตุลาคม  2563

19 ซ้ือวสัดุการเกษตร 428.00            428.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(428) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(428) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ตุลาคม  2563

20 ซ้ือวสัดุส านักงาน 637.00            637.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(637) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(637) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ตุลาคม  2563

21 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,659.00         1,659.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(1,659) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(1,659) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  ตุลาคม  2563

22 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,190.00         5,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วสิาเทค(5,190) หจก.วสิาเทค(5,190) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  ตุลาคม  2563

23 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,103.00         3,103.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(3,103) บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(3,103) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

24 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเคซัพพลาย(2,500) ร้านทีเคซัพพลาย(2,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  ตุลาคม  2563

25 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,457.00         5,457.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(5,457) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(5,457) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2563

26 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210.00         3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยออโต้แอร์(3,210) ร้านชัยออโต้แอร์(3,210) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  ตุลาคม  2563

27 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 5,900.00         5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(5,900) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(5,900) สืบราคาจากท้องตลาด 20  ตุลาคม  2563

28 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 723.00            723.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(723) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(723) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2563

29 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 246.00            246.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(246) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(246) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2563

30 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 5,650.00         5,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์(5,650) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์(5,650) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2563

31 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12,400.00        12,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลัช โฮมสโตร์(12,400) หจก.ชลัช โฮมสโตร์(12,400) สืบราคาจากท้องตลาด 26  ตุลาคม  2563

32 ซ้ือครุภภณัฑ์การแพทย์ 15,408.00        15,408.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)(15,408) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)(15,408) สืบราคาจากท้องตลาด 30  ตุลาคม  2563

33 ซ้ือวสัดุอื่น 1,100.00         1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากัด(1,100) บ.จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากัด(1,100) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2563

34 ซ้ือวสัดุอื่น 2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.มายด์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด(2,200) บ.มายด์ เมดิคอลแคร์ จ ากัด(2,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  ตุลาคม  2563

35 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,720.00         3,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(3,720) หจก.เรืองแสงไทย(3,720) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  ตุลาคม  2563

36 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 18,100.00        18,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลัช โฮมสโตร์(18,100) หจก.ชลัช โฮมสโตร์(18,100) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  ตุลาคม  2563

37 จ้างเหมาบริการอื่น 3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(3,200) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(3,200) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 28  ตุลาคม  2563

38 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1,400.00         1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(1,400) ร้านแม่สวรรค์(1,400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  ตุลาคม  2563

39 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปอ แอนด์ ปลา คอม(7,000) ร้านปอ แอนด์ ปลา คอม(7,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  ตุลาคม  2563

40 ซ้ือวสัดุการเกษตร 1,660.00         1,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(1,660) หจก.เรืองแสงไทย(1,660) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2563

41 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6,061.00         6,061.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(6,061) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(6,061) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2563

42 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,516.40         5,516.40 เฉพาะเจาะจง บจก.เบกเกอร์แพค็พลัส(5,516.40) บจก.เบกเกอร์แพค็พลัส(5,516.40) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2563

43 ซ้ือวสัดุส านักงาน 25,569.00        25,569.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์(25,569) บจก.ผลบญุ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์(25,569) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2563

44 ซ้ือวสัดุส านักงาน 35,500.00        35,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน(35,500) หจก.ภาสิน(35,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  ตุลาคม  2563

45 ซ้ือวสัดุส านักงาน 30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจงบจก.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(30,000)บจก.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(30,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  ตุลาคม  2563

46 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 14,641.00        14,641.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(14,641) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(14,641) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2563

47 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 2,170.00         2,170.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,170) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,170) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

48 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 15,408.00        15,480.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)(15,408) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)(15,408) สืบราคาจากท้องตลาด 30  ตุลาคม  2563

49 จ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  ตุลาคม  2563

50 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 14,050 14,050 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพเีม็ดกรุ๊ป บจ. เอ็มพเีม็ดกรุ๊ป เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

51 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,250 3,250 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพเีม็ดกรุ๊ป บจ. เอ็มพเีม็ดกรุ๊ป เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

52 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 22,950 22,950 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

53 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 54,000 54,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

54 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,800 6,800 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

55 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,200 31,200 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

56 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,360 11,360 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

57 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 21,945 21,945 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

58 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 67,015 67,015 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 15-Oct-63

59 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 2,000 2,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

60 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,850 10,850 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

61 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 41,265.00 41,265.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

62 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 16,000.00 16,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ที่รับผิดชอบ15-Oct-63

63 เวชภณัฑ์ยา 8,800.00         12,840.00        เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/8,800.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.001/64   1/10/2563

64 เวชภณัฑ์ยา 36,560.00        60,005.60        เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/36,560.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.002/64   1/10/2563

65 เวชภณัฑ์ยา 2,375.00         2,375.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ยูเมด้า บจ.ยูเมด้า/2,375.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.007/64   1/10/2563

66 เวชภณัฑ์ยา 6,525.00         8,547.20         เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/6,525.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.004/64   1/10/2563

67 เวชภณัฑ์ยา 9,680.00         12,677.20        เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มา บจ.ที.แมน ฟาร์มา/9,680.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.008/64   1/10/2563

68 เวชภณัฑ์ยา 7,062.00         7,096.00         เจาะจง (ข) บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/7,062.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.009/64   1/10/2563

69 เวชภณัฑ์ยา 22,350.00        22,350.00        เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/22,350.00ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.010/64   1/10/2563

70 เวชภณัฑ์ยา 7,575.60         7,575.60         เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/7,575.60 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.012/64  1/10/2563

71 เวชภณัฑ์ยา 24,900.00        44,192.00        เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น/24,900.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.013/64  1/10/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

72 เวชภณัฑ์ยา 23,340.00        23,430.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/23,340 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.015/64  1/10/2563

73 เวชภณัฑ์ยา 32,000.00        32,000.00        เจาะจง (ข) บจ.หมอยาไทย บจ.หมอยาไทย101/32,000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.016/64  1/10/2563

74 เวชภณัฑ์ยา 11,819.10        11,819.10        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์/11,819.10 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.017/64  1/10/2563

75 เวชภณัฑ์ยา 6,600.00         6,600.00         เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/6,600.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.018/64  1/10/2563

76 เวชภณัฑ์ยา 2,400.00         2,400.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า บจ.นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า/2,400.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.019/64  1/10/2563

77 เวชภณัฑ์ยา 11,200.00        12,800.00        เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา/11,200.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.020/64  1/10/2563

78 เวชภณัฑ์ยา 8,000.00         8,000.00         เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/8,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.021/64  1/10/2563

79 เวชภณัฑ์ยา 75,317.50        75,317.50        เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม/75,317.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.022/64  1/10/2563

80 เวชภณัฑ์ยา 7,500.00         9,300.00         เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตก้า บจ.อาโปเตก้า/7,500.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.023/64  1/10/2563

81 เวชภณัฑ์ยา 6,320.00         10,433.21        เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/10,433.21 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.007/64  1/10/2563

82 เวชภณัฑ์ยา 11,700.00        20,000.00        เจาะจง (ข) บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา/11,700.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.026/64  1/10/2563

83 เวชภณัฑ์ยา 2,500.00         2,500.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตร้ี บจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตร้ี/2,500.00ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.025/64  1/10/2563

84 เวชภณัฑ์ยา 11,000.00        11,021.00 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม บจ.โกลบอลฟาร์ม/11,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.011/64  1/10/2563

85 เวชภณัฑ์ยา 6,750.00         9,750.00 เจาะจง (ข) บจ.ฟาร์มาแลนด์(1982) บจ.ฟาร์มาแลนด์(1982)/6,750.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.027/64  1/10/2563

86 เวชภณัฑ์ยา 15,818.88        15,888.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/15,818.88 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.029/64  1/10/2563

87 เวชภณัฑ์ยา 10,272.00        10,515.60 เจาะจง (ข) บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล/10,272.00 บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล/10,272.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.030/64  1/10/2563

88 เวชภณัฑ์ยา 6,500.00         6,500.00 เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/6,500.00 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/6,500.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.024/64  1/10/2563

89 เวชภณัฑ์ยา 3,800.00         3,800.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.บางกอก ดรัก/3,800.00 บจ.บางกอก ดรัก/3,800.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.031/64  1/10/2563

90 เวชภณัฑ์ยา 11,400.00        22,650.00 เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/11,400.00 บจ.โปลิฟาร์ม/11,400.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.032/64  1/10/2563

91 เวชภณัฑ์ยา 4,900.00         4,900.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทหจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/4,900.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.033/64  1/10/2563

92 เวชภณัฑ์ยา 1,155.60         1,155.60         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ดึเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจ.ดึเคเอสเอช(ประเทศไทย)/1,155.60 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.034/64  1/10/2563

93 เวชภณัฑ์ยา 2,568.00         2,568.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ยูนิซัน/2,568.00 บจ.ยูนิซัน/2,568.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.036/64  1/10/2563

94 เวชภณัฑ์ยา 14,800.00        18,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/14,800.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.028/64  1/10/2563

95 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 80.00              80.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(80) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(80) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤศจิกายน 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

96 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,864.00         1,864.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,864) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,864) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  พฤศจิกายน 2563

97 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1,850.00         1,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,850) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,850) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 2  พฤศจิกายน 2563

98 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,790.00         1,790.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,790) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 2  พฤศจิกายน 2563

99 จ้างเหมาบริการอื่น 350.00            350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพมิพ์(350) ร้านคูเมืองการพมิพ์(350) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 3  พฤศจิกายน  2563

100 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,241.00         2,241.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,241) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,241) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  พฤศจิกายน  2563

101 จ้างเหมาบริการอื่น 7,650.00         7,650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(7,650) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(7,650) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 4  พฤศจิกายน  2563

102 จ้างเหมาบริการอื่น 16,800.00        16,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(16,800) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(16,800) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 4  พฤศจิกายน  2563

103 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 598.00            598.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(598) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(598) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  พฤศจิกายน  2563

104 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 12,012.00        12,012.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(12,012) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(12,012) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 5  พฤศจิกายน  2563

105 จ้างเหมาบริการอื่น 15,000.00        15,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(15,000) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(15,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 6  พฤศจิกายน  2563

106 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 635.00            635.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(635) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(635) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจิกายน  2563

107 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 187.00            187.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(187) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(187) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  พฤศจิกายน  2563

108 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 560.00            560.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวษิณุซาวด์(560) ร้านวษิณุซาวด์(560) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  พฤศจิกายน  2563

109 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 989.00            989.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(989) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(989) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  พฤศจิกายน  2563

110 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 38,640.00        38,640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(38,640) ร้านแม่สวรรค์(38,640) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2563

111 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,501.60         9,501.60         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,501.60) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,501.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  พฤศจิกายน  2563

112 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,459.40        27,459.40        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(27,459.40) สหกรณ์นิคมแคนดง(27,459.40) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  ตุลาคม  2563

113 ซ้ือวสัดุส านักงาน 385.00            385.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์385) ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์385) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2 พฤศจิกายน 2563

114 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,647.00         6,647.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(6,647) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(6,647) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจิกายน 2563

115 ซ้ือวสัดุการเกษตร 2,590.00         2,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(2,590) หจก.เรืองแสงไทย(2,590) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจิกายน 2563

116 ซ้ือวสัดุการเกษตร 240.00            240.00            เฉพาะเจาะจง บจก.ซุปเปอร์เซฟ 1982(240) บจก.ซุปเปอร์เซฟ 1982(240) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจิกายน  2563

117 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,475.00         1,475.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(1,475) หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟา้บรีุรัมย์(1,475) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจิกายน 2563

118 ซ้ือวสัดุส านักงาน 590.00            590.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(590) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(590) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤศจิกายน 2563

119 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,638.00         3,638.00         เฉพาะเจาะจง บจก.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอน์เซฟต้ี(3,638) บจก.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอน์เซฟต้ี(3,638) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจิกายน  2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

120 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,270.00         4,270.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วสิาเทค(4,270) หจก.วสิาเทค(4,270) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  พฤศจิกายน  2563

121 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,491.00         1,491.00         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์1,491.05) บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์1,491.05) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 5  พฤศจิกายน  2563

122 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,924.85         2,924.85         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์2,924.85) บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์2,924.85) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 5  พฤศจิกายน  2563

123 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,400.55         2,400.55         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์2,400.55) บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์2,400.55) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 6  พฤศจิกายน  2563

124 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 1,508.70         1,508.70         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์1,508.70) บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์1,508.70) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 6  พฤศจิกายน  2563

125 จ้างเหมาบริการอื่น 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไชยวฒัน์  ประเสริฐสังข์(4,000) นายไชยวฒัน์  ประเสริฐสังข์(4,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 13  พฤศจิกายน  2563

126 ซ้ือวสัดุอื่น 560.00            560.00            เฉพาะเจาะจง นายอาง  อินทร์นอก(560) นายอาง  อินทร์นอก(560) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  พฤศจิกายน  2563

127 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,600.00         2,600.00         เฉพาะเจาะจง นางส าเนียง  อาจทวกีุล(2,600) นางส าเนียง  อาจทวกีุล(2,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  พฤศจิกายน  2563

128 จ้างเหมาบริการอื่น 5,225.00         5,225.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(5,225) ร้านฝาแก้วการช่าง(5,225) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 13  พฤศจิกายน  2563

129 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 5,800.00         5,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(5,800) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(5,800) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤศจิกายน  2563

130 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 5,390.00         5,390.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(5,390) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(5,390) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤศจิกายน  2563

131 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(1,500) ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(1,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 26  พฤศจิกายน  2563

132 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 990.00            990.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(990) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(990) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  พฤศจิกายน  2563

133 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 34,409.00        34,409.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(34,409) ร้านแม่สวรรค์(34,409) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2563

134 ซ้ือวสัดุส านักงงาน 13,567.00        13,267.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟศิ(13,267) บจก.ผลบญุออฟฟศิ(13,267) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  พฤศจิกายน  2563

135 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 35,480.00        35,480.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บแีอนด์บปีากช่องสเตชั่นเนอร่ี(35,480)หจก.บแีอนด์บปีากช่องสเตชั่นเนอร่ี(35,480) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2563

136 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 3,350.00         3,350.00         เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,350) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(3,350) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2563

137 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,745.00         8,745.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอูจาริยะมา&เลามนต์เซอร์วสิ(8,745) ร้านอูจาริยะมา&เลามนต์เซอร์วสิ(8,745) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 23  พฤศจิกายน  2563

138 จ้างบ ารุงเคร่ืองก าเนิดฟา้ 5,885.00         5,885.00         เฉพาะเจาะจง บจ.ไซด์ไลน์วศิวกรรม(5,885) บจ.ไซด์ไลน์วศิวกรรม(5,885) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2563

139 จ้างเหมาระบบแพค็ 22,000.00        22,000.00        เฉพาะเจาะจงบริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด(22,000)บริษทั ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ากัด(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  พฤศจิกายน  2563

140 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,202.00        27,202.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(27,202.10) สหกรณ์นิคมแคนดง(27,202.10) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2563

141 เวชภณัฑ์ยา 65,620.00        65,620.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,620.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.015/64   2/11/2563

142 เวชภณัฑ์ยา 54,774.24        54,774.24        เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม/54,774.24 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.016/64   2/11/2563

143 เวชภณัฑ์ยา 26,730.00        26,730.00        เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/26,730.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.017/64   2/11/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

144 เวชภณัฑ์ยา 21,400.00        29,960.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,400.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.018/64   2/11/2563

145 เวชภณัฑ์ยา 16,800.00        16,800.00        เจาะจง (ข) บจ.ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ บจ.ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์/16,800.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.019/64   2/11/2563

146 เวชภณัฑ์ยา 3,600.00         5,000.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) บจ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)/3,600.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.023/64   2/11/2563

147 เวชภณัฑ์ยา 7,027.00         7,214.00         เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มา บจ.ที.แมน ฟาร์มา/7,027.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.025/64   2/11/2563

148 เวชภณัฑ์ยา 7,435.00         14,176.00        เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/7,435.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.026/64   2/11/2563

149 เวชภณัฑ์ยา 21,180.00        27,829.80        เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/21,180.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.027/64   2/11/2563

150 เวชภณัฑ์ยา 17,000.00        40,000.00        เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา/17,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.028/64    2/11/2563

151 เวชภณัฑ์ยา 2,250.00         2,500.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตร้ี บจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตร้ี/2,250.00ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.029/64   2/11/2563

152 เวชภณัฑ์ยา 8,988.00         9,060.00         เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/8,988.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.030/64   2/11/2563

153 เวชภณัฑ์ยา 6,420.00         9,469.50 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/6,420.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.031/64   2/11/2563

154 เวชภณัฑ์ยา 9,630.00         31,030.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/9,630.00ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.034/64   2/11/2563

155 เวชภณัฑ์ยา 8,700.00         8,862.00 เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/8,700.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.033/64   2/11/2563

156 เวชภณัฑ์ยา 26,600.00        35,300.00 เจาะจง (ข) บจ.นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) บจ.นิวฟาร์มา(ประเทศไทย)/26,600.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.035/64   2/11/2563

157 เวชภณัฑ์ยา 6,200.00         6,200.00 เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช บจ.สหแพทย์เภสัช/6,200.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.024/64   2/11/2563

158 เวชภณัฑ์ยา 10,000.00        12,400.00 เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตก้า บจ.อาโปเตก้า/10,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.026/64   2/11/2563

159 เวชภณัฑ์ยา 16,300.00        16,300.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น/16,300.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.021/64   2/11/2563

160 เวชภณัฑ์ยา 7,800.00         16,500.00 เจาะจง (ข) บจ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง บจ.ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง/7,800.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.038/64   2/11/2563

161 เวชภณัฑ์ยา 49,900.00        92,813.70 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/49,900.00ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.022/64   2/11/2563

162 เวชภณัฑ์ยา 12,700.00        14,990.00 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์มา บจ.โกลบอลฟาร์มา/12,700.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.041/64   2/11/2563

163 เวชภณัฑ์ยา 20,600.00        51,404.20 เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/20,600.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.042/64   2/11/2563

164 เวชภณัฑ์ยา 11,700.00        20,000.00 เจาะจง (ข) บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา บจ.โมเดิร์น ฟาร์มา/11,700.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.043/64   2/11/2563

165 เวชภณัฑ์ยา 8,500.00         8,500.00 เจาะจง (ข) บจ.แก้วมังกรเภสัช บจ.แก้วมังกรเภสัช/8,500.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.036/64   2/11/2563

166 เวชภณัฑ์ยา 2,624.00         2,624.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.แสงไทยเมดิคอล บจ.แสงไทยเมดิคอล/2,624.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.040/64   2/11/2563

167 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 87,230 87,230 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 02-Nov-63
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ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

168 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2562 03-Nov-63

169 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,600 3,600 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2563 04-Nov-63

170 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 29,700 29,700 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2564 05-Nov-63

171 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2565 06-Nov-63

172 จ้างเหมาบริการอื่น 850.00            850.00            เฉพาะเจาะจง ร้านคูเมืองการพมิพ์(850) ร้านคูเมืองการพมิพ์(850) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 8  ธนัวาคม  2563

173 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 568.00            568.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(568) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(568) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธนัวาคม  2563

174 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 9,924.00         9,924.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(9,924) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(9,924) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 8  ธนัวาคม  2563

175 จ้างเหมาบริการอื่น 100.00            100.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(100) ร้านนาวาดีไซน์(100) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 14  ธนัวาคม  2563

176 จ้างเหมาบริการอื่น 200.00            200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(200) ร้านนาวาดีไซน์(200) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 14  ธนัวาคม  2563

177 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 9,822.60         9,822.60         เฉพาะเจาะจงบ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด(9,822.60)บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากัด(9,822.60) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 14  ธนัวาคม  2563

178 ซ้ือวสัดุอื่น 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.คูเมืองบางพระก่อสร้าง(1,200) หจก.คูเมืองบางพระก่อสร้าง(1,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ธนัวาคม  2563

179 ซ้ือครุภณัฑ์สนาม 31,565.00        31,565.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คูเมืองบางพระก่อสร้าง(31,565) หจก.คูเมืองบางพระก่อสร้าง(31,565) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  ธนัวาคม  2563

180 จ้างเหมาบริการอื่น 210.00            210.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(210) ร้านนาวาดีไซน์(210) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 17  ธนัวาคม  2563

181 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,673.00         9,673.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(9,673) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(9,673) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธนัวาคม  2563

182 จ้างขนย้ายขยะอันตราย 2,120.00         2,120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(2,120) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(2,120) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 8  ธนัวาคม  2563

183 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 139.00            139.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(139) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(139) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธนัวาคม  2563

184 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 634.00            634.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(634) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(634) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธนัวาคม  2563

185 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 535.00            535.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(535) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(535) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธนัวาคม  2563

186 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 224.00            224.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(224) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(224) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธนัวาคม  2563

187 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 695.00            695.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(695) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(695) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ธนัวาคม  2563

188 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,071.00         1,071.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,071) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,071) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธนัวาคม  2563

189 จ้างเหมาบริการอื่น(เปล่ียนที่กรองน้ า) 21,150.00        21,150.00        เฉพาะเจาะจง บ.ฟลิเตอร์ มาร์ท จ ากัด(21,150) บ.ฟลิเตอร์ มาร์ท จ ากัด(21,150) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 9  ธนัวาคม  2563

190 จ้างก่อสร้าง(ฐานศาลพระภมู)ิ 43,300.00        43,300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(43,300) ร้านฝาแก้วการช่าง(43,300) สืบราคาจากท้องตลาด 16  ธนัวาคม  2563

191 จ้างเหมาบริการอื่น(ดูดสิงปฏกิูล) 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชัชวาลย์  บญุเหลือ(2,000) นายชัชวาลย์  บญุเหลือ(2,000) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 21  ธนัวาคม  2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

192 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,280.00         2,280.00         เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(2,280) บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(2,280) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธนัวาคม  2563

193 จ้างซ่อมแซมรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 3,438.55         3,438.55         เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์3,438.55) บจ.โตโยต้าบรีุรัมย(์3,438.55) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 4  ธนัวาคม  2563

194 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 300,000.00      300,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.เพยีว เมดิคอล พลัส(300,000) บจ.เพยีว เมดิคอล พลัส(300,000) สืบราคาจากท้องตลาด 9  ธนัวาคม  2563

195 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 19,260.00        19,260.00        เฉพาะเจาะจง บจ.บอร์เนียว เมดิคัล(19,260) บจ.บอร์เนียว เมดิคัล(19,260) สืบราคาจากท้องตลาด 21  ธนัวาคม  2563

196 จ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00        22,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 30  ธนัวาคม  2563

197 ซ้ือวสัดุการเกษตร 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พนัธไ์ม้(5,000) ร้านยุทธนา พนัธไ์ม้(5,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  ธนัวาคม  2563

198 ซ้ือวสัดุการเกษตร 7,000.00         7,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พนัธไ์ม้(7,000) ร้านยุทธนา พนัธไ์ม้(7,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  ธนัวาคม  2563

199 ซ้ือวสัดุการเกษตร 350.00            350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านีอาร์มอเตอร์(350) ร้านีอาร์มอเตอร์(350) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธนัวาคม  2563

200 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,040.00         7,040.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วสิาเทค(7,040) หจก.วสิาเทค(7,040) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธนัวาคม  2563

201 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย)3,000 บจก.โอเอ(ประเทศไทย)3,000 สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธนัวาคม  2563

202 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,619.00         5,619.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(5,619) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(5,619) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  ธนัวาคม  2563

203 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,822.60         9,822.60         เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,822.60) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(9,822.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธนัวาคม  2563

204 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50         1,551.50         เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียอินดัสเตรียลแก๊ส(1,551.50) บจก.เอเชียอินดัสเตรียลแก๊ส(1,551.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธนัวาคม  2563

205 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 12,164.00        12,164.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีแอนด์ บ ีปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี หจก.บ ีแอนด์ บ ีปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  ธนัวาคม  2563

206 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,605.00         1,605.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟศิ(1,605) บจก.ผลบญุออฟฟศิ(1,605) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธนัวาคม  2563

207 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,200.00        10,200.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟศิ(10,200)) บจก.ผลบญุออฟฟศิ(10,200)) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธนัวาคม  2563

208 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 638.00            638.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมาร์ท(638) หจก.ยิ่งเจริญโฮมาร์ท(638) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธนัวาคม  2563

209 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 466.00            466.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมาร์ท(466) หจก.ยิ่งเจริญโฮมาร์ท(466) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  ธนัวาคม  2563

210 จ้างเหมาบริการอื่น(ผ้าม่าน) 36,000.00        36,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้าม่าน(36,000) ร้านสิริผ้าม่าน(36,000) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 28  ธนัวาคม  2563

211 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,970.00         2,970.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,970) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,970) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ธนัวาคม  2563

212 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 2,710.00         2,710.00         เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,710) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,710) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  ธนัวาคม  2563

213 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 9,095.00         9,095.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยออโต้แอร์(9,095) ร้านชัยออโต้แอร์(9,095) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 29  ธนัวาคม  2563

214 จ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00        22,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้องหลัง 30  ธนัวาคม  2563

215 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,280.00        12,280.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปอ-ปลา(12,280) ร้านปอ-ปลา(12,280) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  ธนัวาคม  2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

216 Glucose inj. 50% 50ml. 8,500.00         8,500.00         เจาะจง (ข) บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช)/8500บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช)/8500ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.062/64   01/12/2563

217 Aspirin 300 mg. 4,200.00         4,200.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.โปลิฟาร์ม/4200 บจ.โปลิฟาร์ม/4200 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.064/64   01/12/2563

218 Verapamil 40 mg. 4,960.00         5,000.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ที.โอ. เคมีคอลส์(1979)/4960 บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์(1979)/4960 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.065/64   01/12/2563

219 Amoxicillin + clavulanic acid 1 Gm. 13,000.00        14,260.00        เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/13000 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/13000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.066/64   01/12/2563

220 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 13,000.00        22,847.60        เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/13000 บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/13000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.067/64   01/12/2563

221 Calcium carbonate 600 mg. 10,200.00        13,800.00        เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/10200 บจ.พรอส ฟาร์มา/10200 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.068/64   01/12/2563

222 Phenytoin 100 mg. 65,912.00        66,200.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65912 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65912 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.069/64   01/12/2563

223 Hydralazine 25 mg. 27,000.00        75,007.00        เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000 บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.070/64   01/12/2563

224 Mixtard 30/70 3 ml. 38,900.00        39,050.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.071/64   01/12/2563

225 N.S.S. 100 ml. 8,800.00         12,840.00        เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/8800 บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/8800 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.072/64   01/12/2563

226 N.S.S. 100 ml. 5,500.00         8,025.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/5500 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/5500 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.073/64   01/12/2563

227 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,590.00         9,198.50 เจาะจง (ข) บจ.เยอเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/8590 บจ.เยอเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/8590 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.074/64   01/12/2563

228 Haloperidol 5mg./ml. inj. 4,850.00         4,865.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/4850 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/4850 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.075/64   01/12/2563

229 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 14,873.00        29,043.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14873บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14873ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.076/64   01/12/2563

230 Tramadol inj. 100mg/2ml. 3,500.00         3,500.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทหจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/3500 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/3500 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.077/64   01/12/2563

231 Berodual MDI 12,840.00        18,939.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/12840 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/12840 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.078/64   01/12/2563

232 Vittamin c 50 mg. 2,600.00         2,600.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.079/64   01/12/2563

233 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 20,900.00        44,192.00 เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา/20900 บจ.เครส ฟาร์มา/20900 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.080/64   01/12/2563

234 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 13,560.00        29,939.40 เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มา/13560 บจ.ที.แมน ฟาร์มา/13560 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.081/64   01/12/2563

235 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 5,730.00         5,730.00 เจาะจง (ข) โรงงานเภสัชกรรมทหาร/5730 โรงงานเภสัชกรรมทหาร/5730 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.083/64   01/12/2563

236 Carbamazipine 200 mg. 1,725.00         2,085.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.โปลิฟาร์ม/1725 บจ.โปลิฟาร์ม/1725 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.063/64   01/12/2563

237 Glycerine of borax 15 ml. 2,340.00         2,340.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.วทิยาศรม/2340 บจ.วทิยาศรม/2340 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.084/64   01/12/2563

238 Clopidogrel 75 mg. 4,200.00         8,442.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/4200 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/4200 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.081/64   01/12/2563

239 ยาแก้ไอมะขามปอ้ม+ขมิ้นอ้อย 60 ml. 8,000.00         8,000.00 เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/8000 บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/8000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.085/64   01/12/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

240 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 9,530.00         9,530.00 เจาะจง (ข) กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด สนง.อย/9530กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด สนง.อย/9530ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.082/64   01/12/2563

241 Theophyline 200 mg. 5,100.00         6,634.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูเนียนเมดิคอล(ประเทศไทย)/5100 บจ.ยูเนียนเมดิคอล(ประเทศไทย)/5100 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.086/64   01/12/2563

242 เวชภณัฑ์ยา 14 รายการ 106,911.80      106,911.80 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/106,911.80 องค์การเภสัชกรรม/106911.80 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.087/64   01/12/2563

243 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 18,790.00        18,790.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(18,790) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(18,790) สืบราคาจากท้องตลาด 4  มกราคม  2564

244 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,038.00         1,038.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,038) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,038) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  มกราคม  2564

245 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 5,490.00         5,490.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(5,490) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(5,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  มกราคม  2564

246 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 364.00            364.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(364) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(364) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2564

247 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 4,690.00         4,690.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,690) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,690) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  มกราคม  2564

248 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 11,868.00        11,868.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(11,868) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(11,868) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  มกราคม  2564

249 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 33,019.00        33,019.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(33,019.90) สหกรณ์นิคมแคนดง(33,019.90) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2564

250 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 34,687.00        34,687.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(34,687) ร้านแม่สวรรค์(34,687) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2564

251 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,650.00         2,650.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เบทเทอร์แพค็พลัส(2,650) บจก.เบทเทอร์แพค็พลัส(2,650) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2564

252 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหลิอล่ืน 3,103.00         3,103.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(3,103) บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(3,103) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  มกราคม  2564

253 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10,265.00        10,265.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควปิเม้นท์(10,265) บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควปิเม้นท์(10,265) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  มกราคม  2564

254 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 8,759.00         8,759.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(8,759) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(8,759) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  มกราคม  2564

255 จ้างเหมาบริการอื่น 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงเทพ โฆษณา(1,800) ร้านกรุงเทพ โฆษณา(1,800) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 11  มกราคม  2564

256 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 536.00            536.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(536) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(536) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  มกราคม  2564

257 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 900.00            900.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(900) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564

258 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน(เคร่ืองสแกนหน้า) 10,593.00        10,593.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.วาย เพอร์เฟค 2002(10,593) หจก.เอส.ซี.วาย เพอร์เฟค 2002(10,593) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564

259 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 107.00            107.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(107) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(107) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564

260 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,465.00         1,465.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,465) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,465) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  มกราคม  2564

261 ซ้ือวสัดุอื่น(แท่นกดเจลด้วยเท้า) 3,915.00         3,915.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั รีไล(ประเทศไทย)จ ากัด(3,915) บริษทั รีไล(ประเทศไทย)จ ากัด(3,915) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  มกราคม  2564

262 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,308.00         2,308.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,308) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,308) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2564

263 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,204.00         1,204.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,204) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,204)) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  มกราคม  2564



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

264 จ้างเหมาบริการอื่น 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(2,500) ร้านฝาแก้วการช่าง(2,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 27  มกราคม  2564

265 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 80.00              80.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(80) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(80) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2564

266 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,776.00         4,776.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(4,776) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(4,776) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2564

267 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 7,789.90         7,789.60         เฉพาะเจาะจง บ.ว ีแอล พ ีการ์เมนท์ จ ากัด(7,789.60) บ.ว ีแอล พ ีการ์เมนท์ จ ากัด(7,789.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2564

268 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 10,700.00        10,700.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(10,700)หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(10,700) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  มกราคม  2564

269 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,822.60         9,822.60         เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด(9,822.60) บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด(9,822.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  มกราคม  2564

270 ซ้ือวสัดุส านักงาน 930.00            930.00            เฉพาะเจาะจง บ.ผลบญุออฟฟศิอิควปิเม้นท์จ ากัด(930) บ.ผลบญุออฟฟศิอิควปิเม้นท์จ ากัด(930) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  มกราคม  2564

271 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,227.00         1,227.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,227) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,227) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2564

272 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหลิอล่ืน 195.00            195.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(195) ร้านแม่สวรรค์(195) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  มกราคม  2564

273 จ้างซ่อมแซมยครุภณัฑ์ยานพาหนะ 12,428.05        12,428.05        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากัด(12,428.05) บ.โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากัด(12,428.05) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 7  มกราคม  2564

274 จ้างซ่อมแซมยครุภณัฑ์ยานพาหนะ 100.00            100.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน นาเมืองการยาง(100) ร้าน นาเมืองการยาง(100) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  มกราคม  2564

275 จ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00        22,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีแอลเมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจีแอลเมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 29  มกราคม  2564

276 Chloraphenicol 5 gm. Oint. 2,952.00         2,952.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.แสงไทยเมดิคอล/2,952 บจ.แสงไทยเมดิคอล/2,952 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.090/64  4/01/2564

277 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 42,280.00        42,280.00        เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/42,280 บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/42,280 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.091/64  4/01/2564

278 Medroxyprogesterone150mg./3ml. Inj. 3,800.00         3,800.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ยูเมด้า/3,800 บจ.ยูเมด้า/3,800 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.092/64  4/01/2564

279 Kalimate 5 gm. 18,000.00        18,000.00        เจาะจง (ข) บจ.มาสุ/18,000 บจ.มาสุ/18,000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.094/64  4/01/2564

280 Naproxen 250 mg. 7,500.00         7,500.00         เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/7,500 บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/7,500 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.096/64  4/01/2564

281 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 8,800.00         8,800.00         เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/8,800 บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/8,800 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.097/64  4/01/2564

282 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 14,300.00        14,300.00        เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/14,300 บจ.โปลิฟาร์ม/14,300 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.098/64  4/01/2564

283 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 5,950.00         5,950.00         เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/5,950 บจ.สหแพทย์เภสัช/5,950 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.100/64  4/01/2564

284 Sodamint 300 mg. 5,007.60         5,007.60         เจาะจง (ข) บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย/์5,007.60บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย/์5,007.60ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.101/64  4/01/2564

285 Glipizide 5 mg. 14,000.00        14,000.00        เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/14,000.00 บจ.เซ็นทรัลโพลีเรดด้ิง/14,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.091/64  4/01/2564

286 Lactulose 100 ml. 1.34/ml 2,407.50         2,407.50จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/2,407.50 บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/2,407.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.103/64  4/01/2564

287 Fluoxetin 20 mg. 6,500.00         6,500.00 เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/6,500.00 บจ.บางกอก ดรัก/6,500.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.104/64  4/01/2564



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

288 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,650.00         8,650.00 เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/8,650 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/8,650 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.105/64  4/01/2564

289 Mixtard insulin 3 ml. 23,340.00        23,340.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/23,340 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/23,340 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.106/64  4/01/2564

290 Salbutamol MDI 100 mcg 2,910.40         2,910.40จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/2,910.40บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/2,910.40 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.108/64  4/01/2564

291 Glycerine borax 15 ml. 1,560.00         1,560.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.วทิยาศรม/1,560 บจ.วทิยาศรม/1,560 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.109/64  4/01/2564

292 Cefazolin 1 Gm. Inj. 2,550.00         2,550.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ยูโทเปีย้น/2,550.00 บจ.ยูโทเปีย้น/2,550.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.110/64  4/01/2564

293 Dextromethorphan HBr 15 mg. 11,200.00        11,200.00 เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/11,200 บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/11,200 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.096/64  4/01/2564

294 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 14,200.00        14,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มา/14,200 บจ.ที.แมน ฟาร์มา/14,200 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.093/64  4/01/2564

295 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 11,128.00        11,128.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/11,128บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/11,128ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.111/64  4/01/2564

296 Omeprazole 20 mg. 10,000.00        10,000.00 เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตก้า/10,000 บจ.อาโปเตก้า/10,000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.112/64  4/01/2564

297 Terbutaline 1.5 mg./5ml. 2,000.00         2,000.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/2,000 บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/2,000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.096/64  4/01/2564

298 Seretide 25/125 MDI 17,120.00        17,120.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/17,120 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/17,120 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.113/64  4/01/2564

299 Isoserbide dinitrate 5 mg. 4,012.50         4,012.50จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/4,012.50 บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/4,012.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.114/64  4/01/2564

300 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 32,020.00        32,020.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,020.00 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,020.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.089/64  4/01/2564

301 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 19,200.00        19,200.00 เจาะจง (ข) บจ.ที เอ็น พ ีแฮลท์แคร์/19,200.00 บจ.ที เอ็น พ ีแฮลท์แคร์/19,200.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.107/64  4/01/2564

302 Simethicone 80 mg. 7,222.50         7,222.50 เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/7,222.50 บจ.อาร์เอ็กซ์/7,222.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.115/64  4/01/2564

303 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 12,750.00     12,750.00 เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/12,750 บจ.พาตาร์แลบ(2517)/12,750 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.102/64  4/01/2564

304 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 76,000.00     76,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลนิฟาร์มาซตูคิอลอนิดสัตร้ี/76,000บจ.เบอร์ลนิฟาร์มาซตูคิอลอนิดสัตร้ี/76,000ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.099/64  4/01/2564

305 เวชภณัฑ์ยา 14 รายการ 91,110.40      91,110.40 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/91,110.40 องค์การเภสัชกรรม/91,110.40 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.095/64  4/01/2564

306 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 403.00            403.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(403) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(403) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

307 จ้างซ่อมแซมอาคารเทคนิคการแพทย์ 17,700.00        17,700.00        เฉพาะเจาะจง นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(17,700) นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(17,700) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

308 จ้างซ่อมแซมบา้นพกัเจ้าหน้าที่ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(5,600) นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(5,600) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

309 จ้างเหมาบริการอื่น 860.00            860.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(860) ร้านนาวาดีไซน์(860) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

310 จ้างเหมาบริการอื่น 400.00            400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(400) ร้านนาวาดีไซน์(400) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

311 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 2,950.00         2,950.00         เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,950) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,950) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์

โรงพยาบาลแคนดง

ไตรมาส 2 ณ วันที ่28 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

312 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3,250.00         3,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทีเค ซัพพลาย(3,250) ร้านทีเค ซัพพลาย(3,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

313 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(2,000) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(2,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  กุมภาพนัธ ์2564

314 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,960.00         3,960.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วสิาเทค(3,960) หจก.วสิาเทค(3,960) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  กุมภาพนัธ ์2564

315 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 26,758.00        26,758.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด(26,758) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด(26,758) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

316 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 12,300.00        12,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(12,300) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(12,300) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  กุมภาพนัธ ์2564

317 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 550.00            550.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(550) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(550) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  กุมภาพนัธ ์ 2564

318 ซ้ือวสัดุอุปโภคบริโภค 35,094.00        35,094.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(35,094) ร้านแม่สวรรค์(35,094) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กุมภาพนัธ ์ 2564

319 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 2,900.00         2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(2,900) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(2,900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  กุมภาพนัธ ์2564

320 จ้างเหมาบริการอื่น 1,990.00         1,990.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,990) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,990) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 4  กุมภาพนัธ ์ 2564

321 จ้างเหมาบริการอื่น 1,600.00         1,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(1,600) ร้านนาวาดีไซน์(1,600) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 8  กุมภาพนัธ ์2564

322 จ้างเหมาบริการอื่น 180.00            180.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(180) ร้านนาวาดีไซน์(180) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 8  กุมภาพนัธ ์2564

323 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,065.00         4,065.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(4,065) หจก.เรืองแสงไทย(4,065) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  กุมภาพนัธ ์2564

324 ซ้ือวสัดุอื่น(กระถางดอกไม)้ 4,498.00         4,498.00         เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(4,498) บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(4,498) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  กุมภาพนัธ ์ 2564

325 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,602.00         2,602.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,602) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,602) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  กุมภาพนัธ ์ 2564

326 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 10,224.00        10,224.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,224) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,224) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 8  กุมภาพนัธ ์2564

327 ซ้ือวสัดุส านักงาน 15,063.00        15,063.00        เฉพาะเจาะจงบ.ผลบญุ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ จ ากัด(15,063)บ.ผลบญุ ออฟฟศิ อิควปิเม้นท์ จ ากัด(15,063) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  กุมภาพนัธ ์2564

328 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,718.00         9,718.00         เฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากัด(9,718) บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากัด(9,718) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  กุมภาพนัธ ์2564

329 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 33,080.00        33,080.00        เฉพาะเจาะจงหจก.บแีอนด์บปีากช่องสเตชั่นเนอร์ร่ี(33,080)หจก.บแีอนด์บปีากช่องสเตชั่นเนอร์ร่ี(33,080) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กุมภาพนัธ ์ 2564

330 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,159.00         1,159.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,159) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,159) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  กุมภาพนัธ ์ 2564

331 จ้างเหมาบริการอื่น(วอลเปเปอร์) 22,070.00        22,070.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้าม่าน(22,070) ร้านสิริผ้าม่าน(22,070) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 10  กุมภาพนัธ ์ 2564

332 จ้างซ่อมแซมอาคารซักฟอก 199,400.00      199,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(199,400) ร้านฝาแก้วการช่าง(199,400) สืบราคาจากท้องตลาด 8  กุมภาพนัธ ์2564

333 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ 11,770.00        11,770.00        เฉพาะเจาะจง บ.สิริ บรีุรัมย์(จ)ีจ ากัด(11,770) บ.สิริ บรีุรัมย์(จ)ีจ ากัด(11,770) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  กุมภาพนัธ ์2564

334 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 2,200.01         2,200.01         เฉพาะเจาะจง บ.น าววิฒัน์การช่าง(1992)จ ากัด(2,200.01)บ.น าววิฒัน์การช่าง(1992)จ ากัด(2,200.01) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 10  กุมภาพนัธ ์ 2564

335 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 8,900.00         8,900.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด(8,900) บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด(8,900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  กุมภาพนัธ ์ 2564
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336 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 8,500.00         8,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด(8,500) บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด(8,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  กุมภาพนัธ ์ 2564

337 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4,957.00         4,954.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(4,954) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(4,954) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  กุมภาพนัธ ์ 2564

338 จ้างเหมาบริการอื่น 400.00            400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(400) ร้านนาวาดีไซน์(400) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

339 จ้างเหมาบริการอื่น 335.00            335.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(335) ร้านนาวาดีไซน์(335) 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

340 จ้างเหมาบริการอื่น 180.00            180.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(180) ร้านนาวาดีไซน์(180) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

341 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,250.00         5,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทีเค ซัพพลาย(5,250) ร้านทีเค ซัพพลาย(5,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  กุมภาพนัธ ์ 2564

342 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจงบจก.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(9,500)บจก.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(9,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  กุมภาพนัธ ์ 2564

343 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,690.00         1,690.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,690) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,690) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

344 ซ้ือวสัดุอื่น 2,610.00         2,610.00         เฉพาะเจาะจง บ.รีไล(ประเทศไทย)จ ากัด(2,610) บ.รีไล(ประเทศไทย)จ ากัด(2,610) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  กุมภาพนัธ ์ 2564

345 จ้างซ่อมแซมอาคารรักษาความปลอดภยั 79,600.00        79,600.00        เฉพาะเจาะจง นายปราโมช  เครือพงษศั์กด์ิ(79,600) นายปราโมช  เครือพงษศั์กด์ิ(79,600) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 17  กุมภาพนัธ ์ 2564

346 จ้างเหมาบริการอื่น 500.00            500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์(500) ร้านนาวาดีไซน์(500) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

347 ซ้ือวสัดุส านักงาน 1,875.00         1,875.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(1,875) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(1,875) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

348 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปอปลา(2,800) ร้านปอปลา(2,800) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  กุมภาพนัธ ์ 2564

349 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 568.00            568.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(568) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(568) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

350 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,810.00         2,810.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,810) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,810) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

351 ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,400.00         6,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(6,400) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(6,400) สืบราคาจากท้องตลาด 18  กุมภาพนัธ ์ 2564

352 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,830.00         1,830.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,830) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,830) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพนัธ ์ 2564

353 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 513.00            513.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(513) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(513) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพนัธ ์ 2564

354 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 183.00            183.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(183) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(183) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพนัธ ์ 2564

355 ซ้ือวสัดุส านักงาน 17,600.00        17,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นใหม่การพมิพ์(17,600) ร้านบา้นใหม่การพมิพ์(17,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  กุมภาพนัธ ์ 2564

356 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะ 4,066.00         4,066.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยออโต้แอร์(4,066) ร้านชัยออโต้แอร์(4,066) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 10  กุมภาพนัธ ์ 2564

357 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 7,800.00         7,800.00         เฉพาะเจาะจง บจ.โอลีฟอุปกรณ์การแพทย(์7,800) บจ.โอลีฟอุปกรณ์การแพทย(์7,800) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  กุมภาพนัธ ์ 2564

358 จ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00        22,000.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจาการจ้างย้อนหลัง 25  กุมภาพนัธ ์ 2564

359 Berodual NB 5,885.00         7,518.00         เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/7,518 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/7,518 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.144/64   1/02/2564
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360 Elixer KCL 60 ml. 12,500.00        12,500.00        เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/12,500.00 บจ.สหแพทย์เภสัช/12,500.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.142/64   1/02/2564

361 10% Urea cream 35 gm. 7,600.00         7,600.00         เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/7,600.00 บจ.บางกอก ดรัก/7,600.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.141/64   1/02/2564

362 Mixtard insulin 30/70 38,900.00        39,050.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.118/64   1/02/2564

363 Adenosine 6 mg./2ml inj. 6,940.02         6,940.08         เจาะจง (ข) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)/6,940.02 บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)/6,940.02 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.119/64   1/02/2564

364 Hydralazine 25 mg. 2,700.00         75,007.00        เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000 บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.126/64   1/02/2564

365 Acyclovir 200 mg. 6,500.00         8,988.00         เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/6,500 บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/6,500 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.127/64   1/02/2564

366 Oral Rehydration salt 4.5 gm. Sachet 6,420.00         6,420.00         เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/6,420.00 บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/6,420.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.129/64   1/02/2564

367
Aluminium+Magnisium+Simethic
one susp. 240 ml.

2,700.00         2,700.00         จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์/2,700.00 บจ.ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์/2,700.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.132/64   1/02/2564

368 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,460.00         9,265.83         เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/8,460.00 บจ.โกลบอลฟาร์ม/8,460.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.138/64   1/02/2564

369 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 6,700.00         13,096.80 เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/6,700.00 หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/6,700.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.125/64   1/02/2564

370 Antazolin HCL+Tetrahydrozoline eye drop17,976.00        18,120.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/17,976 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/17,976 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.134/64   1/02/2564

371 N.S.S. 100 ml. 11,000.00        16,050.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/11,000.00 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/11,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.135/64   1/02/2564

372 warfarin 5 mg. 3,000.00         5,550.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.เอสพเีอส เมดิคอล/3,000 บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/3,000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.136/64   1/02/2564

373 Lorazepam 0.5 mg. 3,300.00         3,306.30จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.โกลบอลฟาร์ม/3,300.00 บจ.โกลบอลฟาร์ม/3,300.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.139/64   1/02/2564

374 Atenolol 50 mg. 4,750.00         8,750.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/4,750บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/4,750 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.131/64   1/02/2564

375 Silver sulfadiazine cream 3,415.20         3,415.20จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.อาร์เอ็กซ์/3,415.20 บจ.อาร์เอ็กซ์/3,415.20 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.130/64   1/02/2564

376

Hydocortisone acetate+Zinc 
oxide+Benzocaine suppository

1,100.00         1,100.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/1,100 บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/1,100 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.122/64   1/02/2564

377 Ofloxacin 200 mg. 2,880.00         4,173.00จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากวา่ 5 พนับาทบจ.โปลิฟาร์ม/2,880 บจ.โปลิฟาร์ม/2,880 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.137/64   1/02/2564

378 เวชภณัฑ์ยา 9 รายการ 69,347.40        69,347.40 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/69,347.40 องค์การเภสัชกรรม/69,347.40 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.121/64   1/02/2564

379 Ferrous fumarate susp. 12,650.00        12,650.00 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/12,650.00 องค์การเภสัชกรรม/12,650.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2561 Po.143/64   1/02/2564


































































































































































































































































































































































































































