
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ก.ค. วสัดุการแพทย์

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 90,000.00             90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 70,000.00             70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00               4,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,800.00             10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมเทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด บริษัท เคมเทค เฮลทแ์คร์ จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 33,683.60             33,683.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,964.80               4,964.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 36,380.00             36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,078.50               8,078.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00               3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,700.00             26,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,000.00             27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,500.00             18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 46,500.00             46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 51,200.00             51,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 54,400.00             54,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 32,000.00             32,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 25,000.00             25,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,280.00               4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,050.00               3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,400.00               4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,000.00               7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64
22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,000.00             15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Jul-64

ก.ค. วสัดุทนัตกรรม

1 วัสดุทนัตกรรม Rubber dam forceps 5,100.00 5,100.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.41/2564     21/7/2564
2 Lab ฟันปลอม 6,805.20               6,805.20        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.41/2564     21/7/2564
3 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๖ รายการ 7,510.00 7,510.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) หจก. เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ จ ากัด หจก. เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.42/2564     30/7/2564

ก.ค. เวชภัณฑ์ยา
1 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 14,900.00             18,632.20      เจาะจง (ข) บจ.เอสพีเอส เมดิคอล บจ.เอสพีเอส เมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.245/64   1/07/2564
2 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 250 mg./5ml. 6,750.00               7,500.00        เจาะจง (ข) บจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตร้ี บจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.246/64   1/07/2564
3 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,260.00               2,262.00        เจาะจง (ข) บจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิลโปรดัคส์ บจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิลโปรดัคส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.247/64   1/07/2564
4 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 8,910.00               11,390.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.248/64   1/07/2564
5 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 48,236.00             48,428.20      เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.269/64   1/07/2564
6 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg./vial 3,852.00               12,412.00      เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.272/64   1/07/2564
7 เวชภัณฑ์ยา Methotrexate 2.5 mg. 8,600.00               11,802.20      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.255/64   1/07/2564
8 เวชภัณฑ์ยา Rabies vaccine 2.5 iu/dose 52,000.00             63,130.00      เจาะจง (ข) บจ.ไบโอวาลิส บจ.ไบโอวาลิส ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.256/64   1/07/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่4  เดือน กรกฎาคม  2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

9 เวชภัณฑ์ยา Amoxicillin 875mg.+Clavulanic 125 mg. 8,752.60               14,260.00      เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.262/64   1/07/2564
10 เวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg. 19,950.00             26,475.00      เจาะจง (ข) บจ.นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) บจ.นิวฟาร์มา(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.263/64   1/07/2564
11 เวชภัณฑ์ยา Berodual NB 4 ml. 5,885.00               9,469.50 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.266/64   1/07/2564
12 เวชภัณฑ์ยา Hydralazine 25 mg. 26,000.00             75,007.00 เจาะจง (ข) บจม.ชมุชนเภสัชกรรม บจม.ชมุชนเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.267/64   1/07/2564
13 เวชภัณฑ์ยา 13 รายการ 44,947.82             45,553.52 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.252/64   1/07/2564
14 เวชภัณฑ์ยา Dexamethasone 4 mg./ml. 3,710.00               3,710.00 เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.274/64   1/07/2564
15 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 22,800.00             24,500.00 เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.250/64   1/07/2564
16 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 18,050.00             41,378.00 เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา บจ.เครส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.264/64   1/07/2564
17 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 21,725.00             39,353.30 เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.265/64   1/07/2564
18 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 16,160.00             19,100.00 เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ.เคมคีอลส์(1979) บจ.ท.ีโอ.เคมคีอลส์(1979) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.253/64   1/07/2564
19 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 40,280.00             47,665.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค บจ.ซิลลิค ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.258/64   1/07/2564
20 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 18,100.00             43,600.00 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลี เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.261/64   1/07/2564
21 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg. 15,000.00             18,600.00 เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตก้า บจ.อาโปเตก้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.249/64   1/07/2564
22 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 12,500.00             18,741.60 เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.254/64   1/07/2564
23 เวชภัณฑ์ยา Histha-Oph 7,190.40               7,248.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.271/64   1/07/2564
24 เวชภัณฑ์ยา Vitamin Bcomplex 4,600.00               4,600.00 เจาะจง (ข) บจ.เอเชีย่นยูเนี่ยนแล็บบอราตอร่ี บจ.เอเชีย่นยูเนี่ยนแล็บบอราตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.252/64   1/07/2564
25 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,785.60             10,785.60 เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.268/64   1/07/2564
26 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 67,800.00             107,400.00 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.251/64   1/07/2564
27 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 100 mg. 32,956.00             33,100.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค บจ.ซิลลิค ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.276/64   1/07/2564
28 เวชภัณฑ์ยา Alcohol70% 60 ml. 3,400.00               3,400.00 เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.246/64   1/07/2564

ก.ค. วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,000 35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,000 22,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,800 42,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 64,200 64,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85,600 85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,150 22,150 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,840 7,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.แกรนไบโอเทค บจ.แกรนไบโอเทค เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,240 8,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64
10 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,475 13,475 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ 20-Jul-64

ก.ค. วสัดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 550.00                  550.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(550) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(550) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กรกฎาคม  2564
2 จา้งเหมาบริการอื่น 7,000.00               7,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(7,000) ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(7,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 1  กรกฎาคม  2564
3 จา้งเหมาบริการอื่น 360.00                  360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์360) ร้านนาวาดีไซน(์360) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 2  กรกฎาคม  2564
4 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5,480.00               5,480.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(5,480) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(5,480) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  กรกฎาคม  2564



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่4  เดือน กรกฎาคม  2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร 86.00                   86.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(86) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(86) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  กรกฎาคม  2564
6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 274.00                  274.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(274) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(274) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  กรกฎาคม  2564
7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,160.00               3,160.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะชคิกี้ดีไซน์(3,160) ร้านเดอะชคิกี้ดีไซน์(3,160) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  กรกฎาคม  2564
8 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 6,950.00               6,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์(6,950) ร้านแมส่วรรค์(6,950) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  กรกฎาคม  2564
9 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 16,531.50             16,531.50      เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล(16,531.50) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล(16,531.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กรกฎาคม  2564
10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00               7,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปอ-ปลา(7,000) ร้านปอ-ปลา(7,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กรกฎาคม  2564
11 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,880.00               4,880.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(4,880) หจก.วิสาเทค(4,880) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  กรกฎาคม  2564
12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,970.00               2,970.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้ามา่น(2,970) ร้านสิริผ้ามา่น(2,970) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  กรกฎาคม  2564
13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,250.00               2,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภูมฐิานเคร่ืองหมาย(2,250) ร้านภูมฐิานเคร่ืองหมาย(2,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  กรกฎาคม  2564
14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,643.00             14,643.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(14,643) บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์(14,643) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  กรกฎาคม  2564
15 ซ้ือวัสดุการเกษตร 530.00                  530.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(530) บจก.เรืองแสงไทย(530) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  กรกฎาคม  2564
16 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,960.00               5,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแคนดงไดนาโม(5,960) ร้านแคนดงไดนาโม(5,960) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  กรกฎาคม  2564
17 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 76,000.00             76,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.เซนต์เมด(มหาชน)(76,000) บจ.เซนต์เมด(มหาชน)(76,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  กรกฎาคม  2564
18 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,500.00               4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ซี เอ็น ท ีเมด(4,500) หจก.ซี เอ็น ท ีเมด(4,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 7  กรกฎาคม  2564
19 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 10,464.00             10,464.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,464) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,464) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 7  กรกฎาคม  2564
20 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,424.00               3,424.00        เฉพาะเจาะจง บจ.สิริ บรีุรัมย์(จ)ี(3,424) บจ.สิริ บรีุรัมย์(จ)ี(3,424) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  กรกฎาคม  2564
21 จา้งเหมาบริการอื่น 2,260.00               2,260.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์2,260) ร้านนาวาดีไซน(์2,260) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  กรกฎาคม  2564
22 จา้งเหมาบริการอื่น 5,500.00               5,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์5,500) ร้านนาวาดีไซน(์5,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  กรกฎาคม  2564
23 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 2,200.00               2,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบอส แอร์เซอร์วิส(2,200) ร้านบอส แอร์เซอร์วิส(2,200) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 9  กรกฎาคม  2564
24 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 888.00                  888.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(888) หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(888) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  กรกฎาคม  2564
25 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,990.00               5,990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(5,990) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(5,990) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  กรกฎาคม  2564
26 จา้งเหมาบริการอื่น 5,500.00               5,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านาวาดีไซน(์5,500) ร้านาวาดีไซน(์5,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 13  กรกฎาคม  2564
27 ซ้ือครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 26,100.00             26,100.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด(26,100) บจ.ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด(26,100) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  กรกฎาคม  2564
28 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 12,200.00             12,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(12,200) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(12,200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  กรกฎาคม  2564
29 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,353.00               1,353.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(1,353) หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(1,353) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  กรกฎาคม  2564
30 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,990.00               5,990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(5,990) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(5,990) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กรกฎาคม  2564
31 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4,600.00               4,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,600) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กรกฎาคม  2564
32 จา้งเหมาบริการอื่น 2,000.00               2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิชติ  ชนัธุระ(2,000) นายวิชติ  ชนัธุระ(2,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 21  กรกฎาคม  2564
33 จา้งเหมาบริการอื่น 755.00                  755.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์755) ร้านนาวาดีไซน(์755) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 22  กรกฎาคม  2564
34 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 817.00                  817.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(817) หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(817) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กรกฎาคม  2564
35 จา้งเหมาบริการอื่น 3,900.00               3,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการชา่ง(3,900) ร้านฝาแก้วการชา่ง(3,900) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 22  กรกฎาคม  2564
36 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 16,346.00             16,346.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ก าหมงเคร่ืองครัว(16,346) บจก.ก าหมงเคร่ืองครัว(16,346) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กรกฎาคม  2564
37 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50               1,551.50        เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(1,551.50) บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(1,551.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กรกฎาคม  2564
38 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,000.00               1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์(1,000) ร้านแมส่วรรค์(1,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  กรกฎาคม  2564
39 จา้งต่อเติมอาคารผู้ปว่ยนอก 99,000.00             99,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ(99,000) ร้านโชควิสุทธ์ิ(99,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 27  กรกฎาคม  2564
40 จา้งต่อเติมอาคารซ่อมบ ารุง 180,000.00            180,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง(180,000) หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง(180,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 27  กรกฎาคม  2564



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
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ล าดับที่

41 จา้งเหมาบริการอื่น 410.00                  410.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์410) ร้านนาวาดีไซน(์410) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 26  กรกฎาคม  2564
42 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 384.00                  384.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(384) หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(384) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  กรกฎาคม  2564
43 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,956.00               1,956.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(1,956) หจก.ย่ิงเจริญโฮมาร์ท(1,956) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  กรกฎาคม  2564
44 จา้งเหมาบริการอื่น 18,500.00             18,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง(18,500) หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง(18,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 29  กรกฎาคม  2564
45 จา้งเหมาบริการอื่น 15,000.00             15,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.มดิ-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป(15,000) บจ.มดิ-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป(15,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 30  กรกฎาคม  2564
46 จา้งเหมาบริการอื่น 12,000.00             12,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.มดิ-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป(12,000) บจ.มดิ-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป(12,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 30  กรกฎาคม  2564
47 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 144,450.00            144,450.00     เฉพาะเจาะจง บจ.สยามทรอล่ี โปรเกรสชัน่(144,450) บจ.สยามทรอล่ี โปรเกรสชัน่(144,450) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  กรกฎาคม  2564
48 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,700.00               2,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(2,700) ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(2,700) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 30  กรกฎาคม  2564
49 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 6,430.00               6,430.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์(6,430) ร้านแมส่วรรค์(6,430) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กรกฎาคม  2564
50 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 11,128.00             11,128.00      เฉพาะเจาะจง บจก.วี.แอล.พ.ีการ์เมนท(์11,128) บจก.วี.แอล.พ.ีการ์เมนท(์11,128) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  กรกฎาคม  2564
51 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 22,256.00             22,256.00      เฉพาะเจาะจง บจก.วี.แอล.พ.ีการ์เมนท(์22,256) บจก.วี.แอล.พ.ีการ์เมนท(์22,256) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  กรกฎาคม  2564
52 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 42,484.00             42,484.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บแีอนด์บปีากชอ่งสเตชัน่เนอร์ร่ี(42,484 หจก.บแีอนด์บปีากชอ่งสเตชัน่เนอร์ร่ี(42,484 สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  กรกฎาคม  2564
53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,500.00               3,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(3,500) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(3,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  กรกฎาคม  2564
54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,350.00               1,350.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1,350) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1,350) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  กรกฎาคม  2564
55 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,500.00               7,500.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เบทเทอร์แพ็คพลัส(7,500) บจก.เบทเทอร์แพ็คพลัส(7,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 16  กรกฎาคม  2564
56 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,740.00               5,740.00        เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(5,740) หจก.วิสาเทค(5,740) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  กรกฎาคม  2564
57 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4,500.00               4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(4,500) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(4,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กรกฎาคม  2564
58 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,290.00               2,290.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(2,290) หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง(2,290) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กรกฎาคม  2564
59 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,886.00               1,886.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมาสวรรค์(1,886) ร้านมาสวรรค์(1,886) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กรกฎาคม  2564
60 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,900.00               3,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส(3,900) หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส(3,900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  กรกฎาคม  2564
61 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12,412.00             12,412.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชลัชโฮมสโตร์(12,412) หจก.ชลัชโฮมสโตร์(12,412) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  กรกฎาคม  2564
62 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 100.00                  100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทศพรยางยนต์(100) ร้านทศพรยางยนต์(100) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 6  กรกฎาคม  2564
63 จา้งเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00             22,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ทจีแีอล เมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทจีแีอล เมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 30  กรกฎาคม  2564


