
งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

เม.ย วัสดุ-ครภัุณฑ์ ฝ่ายบรหิาร 94,202.00         

1 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 8,260.00            8,260.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6 มิถุนายน  2564
2 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 49,500.00          49,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูด้า มอเตอร์ จ ากัด บริษัท ยูด้า มอเตอร์ จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6 มิถุนายน  2564
3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 728.00              728.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6 มิถุนายน  2564
4 ซ้ือวัสดุการเกษตร 263.00              263.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6 มิถุนายน  2564
5 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 400.00              400.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน TPN ธ.พาณิชย์ ร้าน TPN ธ.พาณิชย์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
6 จ้างเหมาบริการอื่น 2,100.00            2,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์900) ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
7 จ้างเหมาบริการอื่น 3,700.00            3,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอร์โฟล คลลิเบรชั่น จ ากัด บ.แอร์โฟล คลลิเบรชั่น จ ากัด สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
8 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 11,328.00          11,328.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบร์ุ สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
9 ซ้ือวัสดุอื่น 3,210.00            3,210.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 838.00              838.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(838) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(838) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
11 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,892.00            3,892.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(3,892) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(3,892) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
12 ซ้ือวัสดุการเกษตร 483.00              483.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(483) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(483) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564
37 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 9,500.00            9,500.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เมดิยูธ(9,500) บจ.เมดิยูธ(9,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8 มิถุนายน  2564

เม.ย เวชภัณฑ์ยา 120,794.50       

1 เวชภัณฑ์ยา ลูกประคบสมุนไพร 2,500.00            2,500.00     จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.หมอยาไทย/2,500.00 บจ.หมอยาไทย/2,500.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8 มิถุนายน  2564
2 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 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 8 มิถุนายน  2564
3 เวชภัณฑ์ยา Lorazepam 0.5 mg. 6,600.00            6,612.60     เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/6,600.- บจ.โกลบอลฟาร์ม/6,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8 มิถุนายน  2564
4 เวชภัณฑ์ยา Budesonide MDI 4,173.00            5,257.80     จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุราคาต่ ากว่า 5 พนับาทบจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,173.00 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,173.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8 มิถุนายน  2564
5 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 100 mg. 32,956.00          33,100.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.00 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8 มิถุนายน  2564
6 เวชภัณฑ์ยา Etonogestrel 68 mg. 27,445.50          27,445.50    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8 มิถุนายน  2564
7 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 40,700.00          66,441.12    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/40,700.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/40,700.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 8 มิถุนายน  2564

เม.ย วัสดุทันตกรรม 0.00

1 วัสดุทนัตกรรม จ านวน 6 รายการ
2 Lab ฟนัปลอม

เม.ย วัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 9  มิถุนายน  2564
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,100.00             13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด บริษัท  เพียว เมดิคอล พลัส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 9  มิถุนายน  2564
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,300.00               5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 9  มิถุนายน  2564
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,540.00             20,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 9  มิถุนายน  2564

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 เดือน มิถุนายน 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,988.00               8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามขอ้ตกลง 9  มิถุนายน  2564

เม.ย วัสดุการแพทย์ 61,700.00         

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,300.00            2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,400.00            2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามข้อตกลง 6 มิถุนายน  2564


