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

ส.ค. วสัดุการแพทย์

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 52,500.00             52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,000.00             20,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,000.00             14,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,000.00               3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,820.00               7,820.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,450.00               1,450.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 21,400.00             21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น อี เมดิคออล บริษัท เอ็น อี เมดิคออล เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,100.00               5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น อี เมดิคออล บริษัท เอ็น อี เมดิคออล เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,478.00             16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 180,000.00            180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,400.00             22,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,000.00             10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ทที ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ทที ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 45,760.00             45,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,700.00               3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,900.00             13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,000.00             14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,750.00               9,750.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,500.00             11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ทที ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ทที ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 105,415.00            105,415.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี พานิชย์ ร้าน พี พี พานิชย์ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 16-Aug-64
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 400.00                  400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,800.00               4,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,000.00             14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
23 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 29,900.00             29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทปนัซัมมทิ จ ากัด บริษัท ไทปนัซัมมทิ จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,000.00             23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทปนัซัมมทิ จ ากัด บริษัท ไทปนัซัมมทิ จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,019.20               7,019.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 14,700.00             14,700.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,480.00               6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 17,600.00             17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,506.50               8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 40,000.00             40,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64
31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 35,000.00             35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 30-Aug-64

ส.ค. วสัดุทนัตกรรม

1 Lidocaine 2% 44,000.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ชมูติร 1967 จ ากัด บริษัท ชมูติร 1967 จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.43/2564     16/8/2564
2 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๕ รายการ 35,110.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.44/2564     16/8/2564
3 Lab ฟันปลอม 214.00                  วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.45/2564     16/8/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่4  เดือน สงิหาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่4  เดือน สงิหาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

4 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๘ รายการ 2,680.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.47/2564     30/8/2564

ส.ค. เวชภัณฑ์ยา
1 เวชภัณฑ์ยา silver sulfadiazine 2,846.00               2,846.00        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.277/64   2/08/2564
2 เวชภัณฑ์ยา Ferrous fumarate 7,800.00               7,800.00        เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.278/64   2/08/2564
3 เวชภัณฑ์ยา Dexamethasone 4 mg./ml. 1,602.00               1,605.00        เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.282/64   2/08/2564
4 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,300.00             11,400.00      เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.280/64   2/08/2564
5 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 27,800.00             34,600.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.284/64   2/08/2564
6 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 37,800.00             67,290.42      เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.288/64   2/08/2564
7 เวชภัณฑ์ยา Dexamethasone 4 mg./ml. 7,500.00               8,025.00        เจาะจง (ข) บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.285/64   2/08/2564
8 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 6,475.00               9,343.00        เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.290/64   2/08/2564
9 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,100.00               10,950.00      เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.292/64   2/08/2564
10 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,200.00               7,200.00        เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วีกรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วีกรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.298/64   2/08/2564
11 เวชภัณฑ์ยา Mixtard insulin 77,800.00             78,110.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.299/64   2/08/2564
12 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 22,275.00             24,660.00 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม บจ.โกลบอลฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.295/64   2/08/2564

ส.ค. วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์
1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,000 16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18,350 18,350 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32,500 32,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,980 42,980 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,000 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอลซายน์ บจ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอลซายน์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,250 11,250 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟริมเมอร์ บจ.เฟริมเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12,400 12,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,000 6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เบทเทอร์แพ็คพลัส บจ.เบทเทอร์แพ็คพลัส เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
10 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,500 22,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
11 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85,600 85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
12 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85,600 85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
13 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85,600 85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
14 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,500 53,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
15 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 53,500 53,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64
16 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 85,600 85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการ 18-Aug-64

ส.ค. วสัดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร

1 จา้งบริการงานรักษาความปลอดภัย 4,500.00               4,500.00        เฉพาะเจาะจง นายบริุนทร์  ตอรบรัมย์ นายบริุนทร์  ตอรบรัมย์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2564
2 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,398.00               4,398.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์  คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์  คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2564
3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,780.00               7,780.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์  คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์  คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2564
4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 448.00                  448.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2564



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่4  เดือน สงิหาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

5 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 10,500.00             10,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมยเฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมยเฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  สิงหาคม  2564
6 จา้งเหมาบริการอื่น 690.00                  690.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  สิงหาคม  2564
7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,548.00               4,548.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  สิงหาคม  2564
8 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,780.00               7,780.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  สิงหาคม  2564
9 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3,980.00               3,980.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  สิงหาคม  2564
10 จา้งเหมาบริการ GPRS 7,764.00               7,764.00        เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มเอสแทรค(ประเทศไทย) บจ.เอ็มเอสแทรค(ประเทศไทย) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 2  สิงหาคม  2564
11 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 29,000.00             29,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ดับเบิล้ยูเมดิคอล บจ.ดับเบิล้ยูเมดิคอล สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  สิงหาคม  2564
12 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 5,900.00               5,900.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ดับเบิล้ยูเมดิคอล บจ.ดับเบิล้ยูเมดิคอล สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2564
13 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 740.00                  740.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอู่จาริยะมา ร้านอู่จาริยะมา สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
14 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 200.00                  200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทศพรยางยนต์ ร้านทศพรยางยนต์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 11  สิงหาคม  2564
15 จา้งเหมาบริการอื่น 200.00                  200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 9  สิงหาคม  2564
16 จา้งเหมาบริการอื่น 600.00                  600.00           เฉพาะเจาะจง นางดาว  เซิบรัมย์ นางดาว  เซิบรัมย์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 9  สิงหาคม  2564
17 จา้งเหมาบริการอื่น 2,500.00               2,500.00        เฉพาะเจาะจง นางดาว  เซิบรัมย์ นางดาว  เซิบรัมย์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 9  สิงหาคม  2564
18 จา้งเหมาบริการอื่น 910.00                  910.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 9  สิงหาคม  2564
19 ซ้ือครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 4,990.00               4,990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
20 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,500.00               7,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,290.00               5,290.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
22 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,924.00               2,924.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
23 จา้งเหมาบริการอื่น 1,100.00               1,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 16  สิงหาคม  2564
24 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 299.00                  299.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 17  สิงหาคม  2564
25 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,990.00               5,990.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  สิงหาคม  2564
26 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,330.00             14,330.00      เฉพาะเจาะจง บจ.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ บจ.จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 17  สิงหาคม  2564
27 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 10,600.00             10,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  สิงหาคม  2564
28 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 6,516.00               6,516.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 9  สิงหาคม  2564
29 จา้งเหมาบริการอื่น 490.00                  490.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 18  สิงหาคม  2564
30 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 369.00                  369.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  สิงหาคม  2564
31 จา้งเหมาบริการอื่น 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 19  สิงหาคม  2564
32 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  สิงหาคม  2564
33 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 27,750.00             27,750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเนื้อย่างเกาหลี ร้านรุ่งเรืองเนื้อย่างเกาหลี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  กรกฎาคม  2564
34 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 50,757.00             50,757.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์ ร้านแมส่วรรค์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  สิงหาคม  2564
35 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00               7,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปอ-ปลา ร้านปอ-ปลา สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  สิงหาคม  2564
36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26,392.00             26,392.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2564
37 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 13,960.00             13,960.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  สิงหาคม  2564
38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,600.00             17,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  สิงหาคม  2564
39 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 14,190.00             14,190.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย บจก.เรืองแสงไทย สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  สิงหาคม  2564
40 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,400.00               3,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  สิงหาคม  2564



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่4  เดือน สงิหาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

41 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00               3,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย) บจก.โอเอ(ประเทศไทย) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  สิงหาคม  2564
42 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.00               2,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00               3,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
44 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 38,880.00             38,880.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเนื้อย่างเกาหลี ร้านรุ่งเรืองเนื้อย่างเกาหลี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 10  สิงหาคม  2564
45 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,600.00               6,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  สิงหาคม  2564
46 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,620.00               2,620.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา  พันธ์ุไม้ ร้านยุทธนา  พันธ์ุไม้ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  สิงหาคม  2564
47 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,551.00               1,551.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  สิงหาคม  2564
48 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,000.00               6,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดอร์น พร้ินเทคแอนด์เลเบิล้ บจก.โมเดอร์น พร้ินเทคแอนด์เลเบิล้ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  สิงหาคม  2564
49 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7,960.00               7,960.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  สิงหาคม  2564
50 จา้งเหมาบริการอื่น 380.00                  380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 25  สิงหาคม  2564
51 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 51,761.00             51,761.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  สิงหาคม  2564
52 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,785.00               2,785.00        เฉพาะเจาะจง บจ.มดิ-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป บจ.มดิ-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 25  สิงหาคม  2564
53 จา้งเหมาเจา้หน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 9,300.00               9,300.00        เฉพาะเจาะจง นายบริุนทร์  ตอรบรัมย์ นายบริุนทร์  ตอรบรัมย์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  สิงหาคม  2564
54 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 76,000.00             76,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.เซนต์เมด(มหาชน) บจ.เซนต์เมด(มหาชน) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  สิงหาคม  2564
55 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 11,800.00             11,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บรีุรัมย์แสงเจริญการยาง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  สิงหาคม  2564
56 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,560.00               6,560.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์แสงเจริญการยาง หจก.บรีุรัมย์แสงเจริญการยาง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  สิงหาคม  2564
57 จา้งเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00             22,000.00      เฉพาะเจาะจง บจ.ทจีแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ บจ.ทจีแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  สิงหาคม  2564


