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

ต.ค.64
1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,588.00               1,558.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,090.00               5,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2564
3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,294.00               4,294.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2564
4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 998.00                  998.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2564
5 ซ้ือครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 4,400.00               4,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
6 จา้งเหมาบริการอื่น 21,500.00             21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
7 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 490,000.00            490,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์โชคชยัการไฟฟ้า หจก.บรีุรัมย์โชคชยัการไฟฟ้า สืบราคาจากทอ้งตลาด 7  ตุลาคม  2564
8 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,605.00               1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์ไลน์วิศวกรรม(2002) จ ากัด บริษัท ไซด์ไลน์วิศวกรรม(2002) จ ากัด สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  ตุลาคม  2564
9 จา้งซ่อมแซมคุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,090.00               1,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายเด้นท ์จ ากัด บริษัท สกายเด้นท ์จ ากัด สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 700.00                  700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  ตุลาคม  2564
11 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 24,467.00             24,467.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์ ร้านแมส่วรรค์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
12 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,880.00               1,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์ ร้านแมส่วรรค์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
13 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,325.00               3,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์ ร้านแมส่วรรค์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2564
14 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 200.00                  200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์ ร้านแมส่วรรค์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2564
15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,850.00               2,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  ตุลาคม  2564
16 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 400.00                  400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมส่วรรค์ ร้านแมส่วรรค์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,940.00               4,940.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุ ออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  ตุลาคม  2564
18 วัสดุอุปโภคบริโภค 870.00                  870.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2564
19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,500.00             35,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2564
20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,690.00             10,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด ปลาคอม ร้าน ปอ แอนด ปลาคอม สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 36,440.00             36,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีแอนด์ บ ีปากชอ่ง สเตชัน่เนอร์ร่ี หจก.บ ีแอนด์ บ ีปากชอ่ง สเตชัน่เนอร์ร่ี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  ตุลาคม  2564
22 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,820.00               4,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
23 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 15,378.00             15,378.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,059.00             24,059.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุ ออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,260.00               2,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
26 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50               1,551.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2564
27 จา้งเหมาบริการอื่น 560.00                  560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
28 จา้งเหมาบริการอื่น 5,861.00               5,861.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สิริผ้ามา่น ร้าน สิริผ้ามา่น สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 26  ตุลาคม  2564
29 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,840.00               1,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  ตุลาคม  2564
30 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 5,700.00               5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2564

31 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 14,950.00             14,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ข หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 PO.01/2565   1/10/2564
32 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 27,000.00             27,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ข บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 PO.02/2565   1/10/2564
33 เวชภัณฑ์ยา N.S.S 5 ml. 2,140.00               5,350.00        เจาะจง (ข) บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.016/65   1/10/2564
34 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 100 mg. 65,912.00             66,200.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.017/65   1/10/2564
35 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 14,050.00             15,820.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.024/65   1/10/2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

36

เวชภัณฑ์ยา Morphine sulfate 10 mg 

8,750.00               8,750.00        

เจาะจง (ข)  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เงินทนุ
หมนุเวียนยาเสพติด

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เงินทนุ
หมนุเวียนยาเสพติด

ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560

Po.026/65   1/10/2564
37 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 18,250.00             24,656.40      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.022/65   1/10/2564
38 เวชภัณฑ์ยา Seretide 25/125 MDI 32,100.00             44,940.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.021/65   1/10/2564
39 เวชภัณฑ์ยา Prazosin 1 mg. 14,400.00             14,625.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ. เคมคีอลส์(1979) บจ.ท.ีโอ. เคมคีอลส์(1979) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.023/65   1/10/2564
40 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 6,420.00               6,420.00        เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.027/65   1/10/2564
41 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 27,000.00             27,000.00      เจาะจง (ข) บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอน เลเบิล้ บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอน เลเบิล้ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.01/65   1/10/2564
42 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 14,950.00             14950.00. เจาะจง (ข) หจก.อิเลฟเว่น พลัช หจก.อิเลฟเว่น พลัช ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.02/65   1/10/2564
43 เวชภัณฑ์ยา Enalapril 5 mg. 26,000.00             50,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.003/65   1/10/2564
44 เวชภัณฑ์ยา Fluphenazine 25 mg/ml. 13,500.00             14,770.00      เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.004/65   1/10/2564
45 เวชภัณฑ์ยา Paracetamol 325 mg. 3,210.00               3,600.00        เจาะจง (ข) บจ.ซีฟาม บจ.ซีฟาม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.005/65   1/10/2564
46 เวชภัณฑ์ยา Omeprazloe 40 mg. inj 5,778.00               18,618.00      เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.006/65   1/10/2564
47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 4,320.00               4,382.60        เจาะจง (ข) บจ.วิทยาศรม บจ.วิทยาศรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.009/65   1/10/2564
48 เวชภัณฑ์ยา Potassium Chloride 500mg/5ml. 15,000.00             15,000.00      เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช บจ.สหแพทย์เภสัช ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.012/65   1/10/2564
49 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 48,050.00             68,500.00      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.013/65   1/10/2564
50 เวชภัณฑ์ยา Vitamin B complex 5,750.00               5,750.00        เจาะจง (ข) บจ.เอเชีย่นยูเนี่ยนแล็บบอราตอร่ี บจ.เอเชีย่นยูเนี่ยนแล็บบอราตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.009/65   1/10/2564
51 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,120.00             12,497.60      เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.016/65   1/10/2564
52 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 12,750.00             12,750.00      เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ บจ.พาตาร์แลบ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.001/65   1/10/2564
53 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 49,500.00             75,100.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาคราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาคราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.014/65   1/10/2564
54 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 37,940.00             105,007.00 เจาะจง (ข) บจ.ชมุชนเภสัชกรรม บจ.ชมุชนเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.017/65   1/10/2564
55 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,700.00             11,962.60 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม บจ.โกลบอลฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.019/65   1/10/2564
56 เวชภัณฑ์ยา Mixtard 77,800.00             78,110.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.015/65   1/10/2564

57 เวชภัณฑ์ยา Aromatic ammonia spirit 60 ml 8,000.00               8,000.00 เจาะจง (ข) โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.020/65   1/10/2564

58 เวชภัณฑ์ยา N.S.S irrigation 1,000 ml 7,500.00               9,630.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.018/65   1/10/2564
59 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 12,975.00             16,610.00      เจาะจง (ข) บจ.เอสพีเอส เมดิคอล บจ.เอสพีเอส เมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.025/65   1/10/2564
60 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 65,647.50             75,149.30 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.002/65   1/10/2564

61 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63,750 63,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
62 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33,750 33,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 84,000 84,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
65 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 58,200 58,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
66 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 78,105 78,105 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
67 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37,655 37,655 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
68 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,950 4,950 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
69 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,800 3,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
70 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
71 วัสดุการแพทย์ 27,306.40             27,306.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
72 วัสดุการแพทย์ 3,120.00               3,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
73 วัสดุการแพทย์ 3,800.00               3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
74 วัสดุการแพทย์ 18,500.00             18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
75 วัสดุการแพทย์ 6,020.00               6,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
76 วัสดุการแพทย์ 4,922.00               4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
77 วัสดุการแพทย์ 38,000.00             38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
78 วัสดุการแพทย์ 96,000.00             96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
79 วัสดุการแพทย์ 41,600.00             41,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
80 วัสดุการแพทย์ 21,000.00             21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
81 วัสดุการแพทย์ 62,000.00             62,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี พานิชย์ ร้าน พี พี พานิชย์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64

พ.ย.64
1 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,965.00               3,965.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2564
2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,600.00               2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  พฤศจกิายน  2564
3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,182.00               2,182.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจกิายน  2564
4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 871.00                  871.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจกิายน  2564
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,420.00               6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท โอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจกิายน  2564
6 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 25,668.00             25,668.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทที ร้านน้องนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจกิายน  2564
7 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 37,547.00             37,547.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจกิายน  2564
8 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 4,975.00               4,975.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  พฤศจกิายน 2564
9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,235.00               4,235.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
10 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,103.00               3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซียอินดัสเตรียล แก๊ส จ ากัด บริษัท เอซียอินดัสเตรียล แก๊ส จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
11 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00               7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,260.00               2,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
13 จา้งเหมาบริการอื่น 2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการชา่ง ร้านฝาแก้วการชา่ง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
14 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,659.00               1,659.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
15 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,399.00               2,399.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
16 จา้งเหมาบริการอื่น 3,000.00               3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 23  พฤศจกิายน  2564
17 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,240.00               3,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  พฤศจกิายน  2564
18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,034.00             22,034.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟิศอิควิปเมน้ท ์จ ากัด บจก.ผลบญุ ออฟฟิศอิควิปเมน้ท ์จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,865.00               9,865.00 เฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากัด บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจกิายน  2564
20 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,000.00               1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 18  พฤศจกิายน  2564
21 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 22,600.00             22,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤศจกิายน  2564
22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,560.00             11,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม( ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม( สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  พฤศจกิายน  2564
23 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 14,980.00             14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมคีอล จ ากัด บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมคีอล จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  พฤศจกิายน  2564
24 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 6,600.00               6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ บรรดาศักด์ิ นางสุทนิ บรรดาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564
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โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
25 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 35,109.00             35,109.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทที ร้านน้องนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564
26 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 2,230.00               2,230.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564
27 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 34,318.80             34,348.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจกิายน  2564

28 เวชภัณฑ์ยา 13 รายการ 97,833.10             97,833.10      เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.029/65   1/11/2564
29 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 62,110.00             62,110.00      เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.030/65   1/11/2564
30 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 19,000.00             19,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา บจ.เครส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.031/65   1/11/2564
31 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 76,000.00             76,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.032/65   1/11/2564
32 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 15,000.00             15,000.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า บจ.ยูเมด้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.033/65   1/11/2564
33 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00               8,000.00        เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.034/65   1/11/2564
34 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,600.00               2,600.00        เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ บจ.พาตาร์แลบ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.035/65   1/11/2564
35 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 8,752.60               8,752.60        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.036/65   1/11/2564
36 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 5,300.00               5,300.00        เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.037/65   1/11/2564
37 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 6,500.00               6,500.00        เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.038/65   1/11/2564
38 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,250.00               8,250.00 เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.039/65   1/11/2564
39 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 14,552.00             14,552.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.040/65   1/11/2564
40 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 19,795.00             19,795.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.041/65   1/11/2564
41 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 4,050.00               4,050.00 เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.042/65   1/11/2564
42 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 10,190.00             10,190.00 เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.043/65   1/11/2564
43 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,080.00             11,080.00 เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.044/65   1/11/2564
44 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 49,200.00             49,200.00 เจาะจง (ข) บจม.ชมุชนเภสัชกรรม บจม.ชมุชนเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.045/65   1/11/2564
45 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,500.00               5,500.00 เจาะจง (ข) บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.046/65   1/11/2564
46 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 17,100.00             17,100.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.047/65   1/11/2564
47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,400.00               7,400.00 เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.048/65   1/11/2564
48 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,500.00               8,500.00 เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.049/65   1/11/2564
49 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 1,120.00               1,120.00 เจาะจง (ข) บจ.เอเชีย่น ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี บจ.เอเชีย่น ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.050/65   1/11/2564
50 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 78,000.00             78,000.00 เจาะจง (ข) บจ.ไบโอวาลิส/78000 บจ.ไบโอวาลิส/78000 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.051/65   1/11/2564
51 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,800.00               3,800.00 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอบลฟาร์ม บจ.โกลบอบลฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.052/65   1/11/2564
52 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 4,200.00               4,200.00 เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.053/65   1/11/2564
53 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,624.00               3,624.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.054/65   1/11/2564

54 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,700 28,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
55 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 69,200 69,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
56 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,575 79,575 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
57 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,600 45,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
58 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
59 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
60 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
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โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
61 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,300 6,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
62 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เบทเทอร์แพ็คพลัส บจ. เบทเทอร์แพ็คพลัส ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,450 8,450 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64

65 วัสดุการแพทย์ 14,100.00             14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
66 วัสดุการแพทย์ 10,960.00             10,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
67 วัสดุการแพทย์ 11,880.00             11,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
68 วัสดุการแพทย์ 10,500.00             10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
69 วัสดุการแพทย์ 7,205.00               7,205.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ(ส านักงานใหญ่) หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ(ส านักงานใหญ่) เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
70 วัสดุการแพทย์ 9,844.00               9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
71 วัสดุการแพทย์ 10,914.00             10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
72 วัสดุการแพทย์ 14,796.00             14,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด บริษัท เอฟ ซี พี จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 08-Nov-64
73 วัสดุการแพทย์ 7,280.00               7,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
74 วัสดุการแพทย์ 11,200.00             11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
75 วัสดุการแพทย์ 3,292.00               3,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
76 วัสดุการแพทย์ 2,760.00               2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
77 วัสดุการแพทย์ 24,781.00             24,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
78 วัสดุการแพทย์ 26,250.00             26,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทค จ ากัด บริษัท ซันตาเทค จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
79 วัสดุการแพทย์ 33,020.00             33,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี พานิชย์ ร้าน พี พี พานิชย์ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
80 วัสดุการแพทย์ 6,150.00               6,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64
81 วัสดุการแพทย์ 22,300.00             22,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Nov-64

ธ.ค.64
1 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 340.00                  340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 1  ธันวาคม  2564
2 จา้งบริการ BMS-Hosxp Activation 2565 19,855.00             19,855.00      เฉพาะเจาะจง บจก.บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์ บจก.บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2564
3 เวชภัณฑ์ยา Poly-Oph 6,321.60               6,321.60        เจาะจง (ข) บจ.แสงไทยเมดิคอล บจ.แสงไทยเมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.070/65   1/12/2564
4 เวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg. 9,900.00               10,800.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า บจ.ยูเมด้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.071/65   1/12/2564
5 เวชภัณฑ์ยา Theophyline 4,815.00               6,000.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.072/65   1/12/2564
6 เวชภัณฑ์ยา ยาอมมะแว้ง 3,400.00               3,400.00        เจาะจง (ข) บจ.แก้วมงักรเภสัช บจ.แก้วมงักรเภสัช ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.073/65   1/12/2564
7 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,880.00             24,173.00      เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.074/65   1/12/2564
8 เวชภัณฑ์ยา Etonogestrel 27,445.50             27,445.50      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.075/65   1/12/2564
9 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 18,400.00             23,291.65      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.076/65   1/12/2564
10 เวชภัณฑ์ยา Ferrous fumarate 7,800.00               7,800.00        เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.077/65   1/12/2564
11 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 17,050.00             20,058.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.078/65   1/12/2564
12 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 63,600.00             93,602.80      เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.079/65   1/12/2564
13 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 20,750.00             22,810.00      เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.080/65   1/12/2564
14 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 17,000.00             30,670.00      เจาะจง (ข) บจ.เอสพีเอส เมดิคอล บจ.เอสพีเอส เมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.081/65   1/12/2564
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ล าดับที่
15 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 46,745.00             80,945.00      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.082/65   1/12/2564
16 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,500.00             12,300.00      เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม บจ.โกลบอลฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.083/65   1/12/2564
17 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 10,520.00             12,740.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.084/65   1/12/2564
18 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 46,440.00             60,465.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.085/65   1/12/2564
19 เวชภัณฑ์ยา Omeprazloe 40 mg. inj 3,624.00               18,618.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.086/65   1/12/2564
20 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,280.00               11,470.40      เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.087/65   1/12/2564
21 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 65,912.00             66,200.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.088/65   1/12/2564
22 เวชภัณฑ์ยา Hydralazine 22,900.00             75,007.00      เจาะจง (ข) บจ.ชมุชนเภสัชกรรม บจ.ชมุชนเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.089/65   1/12/2564
23 เวชภัณฑ์ยา Dextromethorpan 8,400.00               12,000.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาคราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาคราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.090/65   1/12/2564
24 เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 7,740.00               16,500.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.091/65   1/12/2564
25 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 13,696.00             15,074.40 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.092/65   1/12/2564
26 เวชภัณฑ์ยา Silver sulfadiazine 4,269.00               4,269.00 เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.093/65   1/12/2564
27 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 7,704.00               7,704.00 เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ๊ัว บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ๊ัว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.094/65   1/12/2564
28 เวชภัณฑ์ยา Streptokinase 10,800.00             10,800.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.095/65   1/12/2564
29 เวชภัณฑ์ยา Lorazepam 10,500.00             10,500.00      เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม บจ.โกลบอลฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.096/65   1/12/2564
30 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 65,647.50             75,149.30 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.097/65   1/12/2564
31 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 1,560.00               1,560.00        เจาะจง (ข) กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด อย กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด อย ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.098/65   1/12/2564
32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,500.00             16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทค จ ากัด บริษัท ซันตาเทค จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 09-Dec-64
33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00               3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 09-Dec-64
34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,075.00               3,075.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 09-Dec-64
35 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,040.00             18,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 09-Dec-64

ม.ค.65
1 จดัจา้งโรงจอดรถแบบมหีลังคาคลุม 378,000.00            378,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง หจก.เถา้แก่น้อยก่อสร้าง สืบราคาจากทอ้งตลาด 4  มกราคม  2565
2 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 1,700.00               1,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
3 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 34,847.20             34,847.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
4 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 33,750.00             33,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทที ร้านน้องนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
5 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,654.00               4,654.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
6 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 450.00                  450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 8  มกราคม  2565
7 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 170.00                  170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2565
8 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,840.00               1,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,640.00               9,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด์ ปลา ร้าน ปอ แอนด์ ปลา สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 13  มกราคม  2565
10 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,175.00               2,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2565
11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 368.00                  368.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มกราคม  2565
12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,351.00               1,351.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 314.00                  314.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 480.00                  480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  มกราคม  2565



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
15 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 11,088.00             11,088.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 12  มกราคม  2565
16 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,140.00               4,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 17  มกราคา  2565
17 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 990.00                  990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  มกราคา  2565
18 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,361.00               8,361.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2565
19 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 283.00                  283.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  มกราคม  2565
20 จา้งเหมาบริการอื่น 1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
21 จา้งเหมาบริการอื่น 550.00                  550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
22 จา้งเหมาบริการอื่น 1,700.00               1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดชควิสุทธ์ิ ร้านดชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
23 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,206.00               6,206.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลัชโฮมสโตร์ หจก.ชลัชโฮมสโตร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  มกราคม  2565
24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
25 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,250.00               1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พันธ์ุไม้ ร้านยุทธนา พันธ์ุไม้ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,659.00               1,659.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,862.00             17,862.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
28 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 16,542.20             16,542.20 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
29 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,460.00               7,460.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
30 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,200.00               1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  มกราคม  2565
31 จา้งเหมาบริการอื่น 3,600.00               3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  มกราคม  2565
32 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,325.00               9,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  มกราคม  2565
33 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,228.00               2,228.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  มกราคม  2565
34 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,895.00               1,895.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  มกราคม  2565
35 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,740.00               2,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธนา พันธ์ุไม้ ร้านยุทธนา พันธ์ุไม้ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00               2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 530.00                  530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
38 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,590.00               2,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลาส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
39 จา้งบริการพนักงานประกอบอาหาร 6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวก าษรา  ช านาญชา่ง นางสาวก าษรา  ช านาญชา่ง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
40 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 42,353.00             42,353.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
41 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 39,309.90             39,309.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
42 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,500.00               3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  มกราคม  2565
43 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 2,460.00               2,460.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  มกราคม  2565
44 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 5,100.00               5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  มกราคม  2565

45 เวชภัณฑ์ยา Streptokinase 5,400.00               5,400.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.084/65      4/1/2565

46 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,640.00               3,134.40        เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.085/65      4/1/2565

47 เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 1 Gm. 7,600.00               22,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา บจ.เครส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.086/65      4/1/2565

48 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 20,000.00             21,725.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ. เคมคีอลส์(1979) บจ.ท.ีโอ. เคมคีอลส์(1979) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.087/65      4/1/2565

49 เวชภัณฑ์ยา Salbutamol MDI 3,638.00               4,562.00        เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.088/65      4/1/2565



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

50 เวชภัณฑ์ยา Metronidazole 500 mg. 4,260.00               5,457.00        เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.089/65      4/1/2565

51 เวชภัณฑ์ยา Furosemide 20 mg/2 ml Inj. 2,500.00               2,675.00        เจาะจง (ข) บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.090/65      4/1/2565

52 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 36,600.00             66,000.00      เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.091/65      4/1/2565

53 เวชภัณฑ์ยา Fluoxetine 20 mg. 6,500.00               7,600.00        เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก บจ.บางกอก ดรัก ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.092/65      4/1/2565

54 เวชภัณฑ์ยา Simethicone 80 mg. 4,333.50               4,333.50        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.093/65      4/1/2565

55 เวชภัณฑ์ยา Penicillin G 2,140.00               2,140.00        เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์ บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.094/65      4/1/2565

56 เวชภัณฑ์ยา Theophylline 200 mg. 4,815.00               6,000.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.095/65      4/1/2565

57 เวชภัณฑ์ยา Seretide 25/125 21,400.00             29,960.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.096/65      4/1/2565

58 เวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg. 13,910.00             20,000.00      เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.097/65      4/1/2565

59 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 30,000.00             30,000.00      เจาะจง (ข) บจ.หมอยาไทย 101 บจ.หมอยาไทย 101 ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.098/65      4/1/2565

60 เวชภัณฑ์ยา ยาอมมะแวง้ 4,250.00               4,250.00        เจาะจง (ข) บจ.แก้วมงักรเภสัช บจ.แก้วมงักรเภสัช ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.099/65      4/1/2565

61 เวชภัณฑ์ยา Furosemide 500 mg. 2,996.00               4,000.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.100/65      4/1/2565

62 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,400.00             10,568.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.101/65      4/1/2565

63 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 7,372.30               7,377.20        เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.102/65      4/1/2565

64 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,000.00               6,250.00        เจาะจง (ข) บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.103/65      4/1/2565

65 เวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg. 9,900.00               10,800.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า บจ.ยูเมด้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.104/65      4/1/2565

66 เวชภัณฑ์ยา Ferrous Fumerate 200 mg. 7,800.00            7,800.00     เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.105/65      4/1/2565

67 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 6,160.00             8,180.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.106/65      4/1/2565

68 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 23,250.00           23,250.00    เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.107/65      4/1/2565

69 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 9,350.00            10,112.00     เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.108/65      4/1/2565

70 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 21,240.00           25,860.00   เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.109/65      4/1/2565

71 เวชภัณฑ์ยา Enalapril 5 mg. 11,940.00            30,000.00   เจาะจง (ข) บจม.ชมุชนเภสัชกรรม บจม.ชมุชนเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.110/65      4/1/2565

72 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 7,250.00             8,783.30 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.111/65      4/1/2565

73 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 87,560.00           93,732.00    เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.112/65      4/1/2565

74 วัสดุทนัตกรรม 9,600.00               9,600.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.03/2565     17/01/2565
75 วัสดุทนัตกรรม 2,665.00               2,665.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท วี อาร์ พี เด้นท ์จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท ์จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.04/2565     17/01/2565
76 วัสดุทนัตกรรม 1,500.00               1,500.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัทไดรว์เด็นทลัอินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษัทไดรว์เด็นทลัอินคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.05/2565     17/01/2565
77 Lab ฟันปลอม 856.00                  856.00           วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.06/2565     17/01/2565
78 Lab ฟันปลอม 160.50                  160.50           วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.07/2565     17/01/2565
79 Lab ฟันปลอม 2,963.90               2,963.90        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.08/2565     17/01/2565
80 Lab ฟันปลอม 4,429.80               4,429.80        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.09/2565     17/01/2565



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
81 Lab ฟันปลอม 3,509.60               3,509.60        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.10/2565     17/01/2565

82 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 80,000.00             80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
83 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,045.00               8,045.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
84 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,700.00             30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
85 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 34,925.00             34,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
86 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,602.00             30,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
87 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 7,100.00               7,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65
88 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,640.00               8,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 18-Jan-65

ก.พ.65
1 จา้งเหมาบริการอื่น 2,220.00               2,220.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  กุมภาพันธ์  2565
2 จา้งเหมาบริการอื่น 500.00                  500.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุเรือง  จริยามา นายบญุเรือง  จริยามา สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  กุมภาพันธ์  2565
3 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 13,858.00             13,858.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  กุมภาพันธ์  2565
4 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,177.00               1,177.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กุมภาพันธ์  2565
5 จา้งเหมาบริการอื่น 22,070.00             22,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 4  กุมภาพันธ์  2565
6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 470.00                  470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  กุมภาพันธ์  2565
7 จา้งเหมาทีก่ั้นหมอ้แปลงไฟฟ้า 22,400.00             22,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากทอ้งตลาด 18  กุมภาพันธ์  2565
8 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,200.00               7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565
9 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5,400.00               5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565
10 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 14,200.00             14,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565
11 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 399.00                  399.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565
12 จา้งเหมาบริการอื่น 2,550.00               2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565
13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,736.00               1,736.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565
14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,175.00               1,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565
15 จา้งซ่อมแศมปรับปรุงโรงจอดรถหน้าอาคารผู้ปว่ยนอก 223,000.00            223,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากทอ้งตลาด 25  กุมภาพันธ์  2565
16 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 6,300.00               6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565
17 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50               1,551.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  กุมภาพันธ์  2565
18 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 230.00                  230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  กุมภาพันธ์  2565
19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 36,968.00             36,968.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บแีอนด์บปีากชอ่ง หจก.บแีอนด์บปีากชอ่ง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  กุมภาพันธ์  2565
20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,285.00             24,285.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565
21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,724.00               9,724.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  กุมภาพันธ์  2565
22 ซ้ือวัสดุส านักงาน 125.00                  125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะชคิกี้ดีไซน์ ร้านเดอะชคิกี้ดีไซน์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กุมภาพันธ์  2565
23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,000.00               8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กุมภาพันธ์  2565
24 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 8,430.00               8,430.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  กุมภาพันธ์  2565
25 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,920.00               3,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  กุมภาพันธ์  2565
26 จา้งเหมาบริการพนักงานประกอบอาหาร 10,460.00             10,460.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษรา  ช านาญชา่ง นางสาวเกษรา  ช านาญชา่ง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565
27 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 47,825.00             47,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565
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ล าดับที่
28 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 3,750.00               3,750.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565
29 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 30,280.70             30,580.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  กุมภาพันธ์  2565

30 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 101,000.00            165,250.00     เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.113/65      1/2/2565

31 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 15,050.00             17,850.00      เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช บจ.สหแพทย์เภสัช ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.114/65      1/2/2565

32 เวชภัณฑ์ยา 7 รายการ 125,430.00            215,585.00     เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.115/65      1/2/2565

33 เวชภัณฑ์ยา Multivitamin 2,500.00               2,500.00        เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517) บจ.พาตาร์แลบ(2517) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.116/65      1/2/2565

34 เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 1 Gm. 5,700.00               16,500.00      เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา บจ.เครส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.117/65      1/2/2565

35 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,457.00               6,769.40        เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.118/65      1/2/2565

36 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 12,800.00             20,570.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.119/65      1/2/2565

37 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 18,690.00             20,985.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.120/65      1/2/2565

38 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,245.00               8,245.00        เจาะจง (ข) บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.121/65      1/2/2565

39 เวชภัณฑ์ยา Glucose 50 % 8,500.00               8,500.00        เจาะจง (ข) บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.122/65      1/2/2565

40 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg. Inj 5,300.00               24,824.00      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.123/65      1/2/2565

41 เวชภัณฑ์ยา Simethicone 80 mg. 8,667.00               8,667.00        เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.124/65      1/2/2565

42 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 13,100.00             17,128.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.125/65      1/2/2565

43 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 19,000.00             24,002.75      เจาะจง (ข) บจ.เอสพีเอส เมดิคอล บจ.เอสพีเอส เมดิคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.126/65      1/2/2565

44 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 13,080.00             13,084.00      เจาะจง (ข) บจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ บจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.127/65      1/2/2565

45 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 7,704.00               7,704.00        เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.128/65      1/2/2565

46 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,300.00               9,900.00        เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์ บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮาส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.129/65      1/2/2565

47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 18,150.00             24,830.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า บจ.ยูเมด้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.130/65      1/2/2565

48

เวชภัณฑ์ยา Levodopa 250 mg. + Carbidopa 25 

mg.              14,552.00       16,680.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560  Po.131/65      1/2/2565 

49 เวชภัณฑ์ยา Folic acid 5 mg. 8,000.00               17,200.00      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.132/65      1/2/2565

50 เวชภัณฑ์ยา Berodual MDI 11,770.00             18,939.00      เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.133/65      1/2/2565

51 เวชภัณฑ์ยา Sodium chloride 600 mg. 6,000.00            6,000.00     เจาะจง (ข) บจ.ฟาร์มาฮอฟ บจ.ฟาร์มาฮอฟ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.134/65      1/2/2565

52 เวชภัณฑ์ยา Norfloxacin 400 mg. 4,000.00            4,840.00     เจาะจง (ข) บจ.ซีฟาม บจ.ซีฟาม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.135/65      1/2/2565

53 เวชภัณฑ์ยา Tramadol 100 mg./2 ml. 5,600.00            5,992.00     เจาะจง (ข) บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตออร่ี บจ.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตออร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.136/65      1/2/2565

54 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 38,000.00             46,000.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.137/65      1/2/2565

55 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 10,680.00             10,680.00      วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ชมูติร 1967 จ ากัด บริษัท ชมูติร 1967 จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.11/2565     14/02/2565
56 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๗ รายการ 4,320.00               4,320.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.12/2565     14/02/2565
57 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๗ รายการ 4,880.00               4,880.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี.ทนัตเวช (1988) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.13/2565     14/02/2565
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ล าดับที่
58 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๓ รายการ 10,186.40             10,186.40      วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.14/2565     14/02/2565
59 Lab ฟันปลอม 3,509.60               3,509.60        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.15/2565     14/02/2565
60 Lab ฟันปลอม 3,509.60               3,509.60        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.17/2565     14/02/2565
61 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๕ รายการ 5,560.00               5,560.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.18/2565     14/02/2565
62 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 2,675.00               2,675.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.19/2565     14/02/2565
63 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 762.50                  762.50           วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอ-แฟคทอร่ี จ ากัด บริษัท เอ-แฟคทอร่ี จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.20/2565     14/02/2565
64 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๕ รายการ 22,250.00             22,250.00      วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.21/2565     14/02/2565

65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,520.00             11,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65
66 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,098.00               9,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65
67 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,960.00               2,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65
68 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,914.00             10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65
69 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,240.00             11,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 07-Feb-65
70 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 31,415.20             31,415.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชยี อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามขอ้ตกลง 11-Feb-65
71 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,600.00               6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท มายด์ เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 11-Feb-65
72 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,400.00               5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ชยัศักด์ิ เวชภัณฑ์ บริษัท  ชยัศักด์ิ เวชภัณฑ์ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 11-Feb-65

73 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,000 50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ทชัแล็บ 2013 บจ.  ทชัแล็บ 2013 เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
74 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,500 13,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอกซ์ บจ.อาร์เอกซ์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
75 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
76 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63,090 63,090 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
77 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
78 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
79 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
80 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,000 10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอลซายน์ บจ.โปรเฟสชัน่แนล เมดิคอลซายน์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
81 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,000 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
82 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,240 4,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
83 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33,750 33,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารม ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
84 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,500.00 45,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
85 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,800.00 3,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65
86 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป บจ. เอ็มพีเมด็กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ21-Feb-65

มี.ค.65
1 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 2  มนีาคม  2565
2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 505.00                  505.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้าบรีุรัมย์ หจก.ฮ่ัวฮะการไฟฟ้าบรีุรัมย์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  มนีาคม  2565
3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 890.00                  890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  มนีาคม  2565
4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,238.00               1,238.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  มนีาคม  2565
5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 160.00                  160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 2  มนีาคม  2565
6 จา้งเหมาบริการอื่น 1,540.00               1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านาวาดีไซน์ ร้านาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 3  มนีาคม  2565



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
7 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,000.00             14,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มายด์เมดิคอลแคร์ บจก.มายด์เมดิคอลแคร์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 7  มนีาคม  2565
8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,175.00               1,175.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย บจก.เรืองแสงไทย สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  มนีาคม  2565
9 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,500.00               7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  มนีาคม  2565
10 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 20,735.00             20,735.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 16  มนีาคม  2565
11 จา้งเหมาทาสีร้ัวภายนอก รพ.แคนดง 92,000.00             92,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการชา่ง ร้านฝาแก้วการชา่ง สืบราคาจากทอ้งตลาด 16  มนีาคม  2565

12 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,400.00               7,800.00        เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า บจ.ยูเมด้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.142/65      1/3/2564

13 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 75,049.20             1,513,800.00  เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.143/65      1/3/2564

14 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,918.00               2,980.00        เจาะจง (ข) บจ.ยูนีซัน บจ.ยูนีซัน ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.145/65      1/3/2564

15 เวชภัณฑ์ยา Simethicone 40 mg./0.6 ml 3,360.00               3,360.00        เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.147/65      1/3/2564

16 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 2,280.00               2,280.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด บริษัท แอคคอร์ดคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.22/2565     14/02/2565
17 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 4,800.00               4,800.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท สกายเด๊นท ์จ ากัด บริษัท สกายเด๊นท ์จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.23/2565     14/02/2565
18 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๖ รายการ 2,390.00               2,390.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.24/2565     14/02/2565
19 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๒ รายการ 1,200.00               1,200.00        วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด บริษัท เด็นท-์เมท จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด PO.25/2565     14/02/2565
20 Lab ฟันปลอม 1,123.50               1,123.50        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.26/2565     14/02/2565
21 Lab ฟันปลอม 5,200.20               5,200.20        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชัน่ ตามระเบยีบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.27/2565     14/02/2565

22 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ17-Mar-65
23 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,500 42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟิร์มเมอร์ บจ.เฟิร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพื้นทีรั่บผิดชอบ17-Mar-65

24 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,824.00             24,824.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
25 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,200.00               5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัทไอแวน เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
26 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 257,600.00            257,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์เพาเวอร์ จ ากัด บริษัท แอดวานซ์เพาเวอร์ จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
27 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 27,770.00             27,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
28 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,172.72               1,172.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
29 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,750.00               6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัทไอแวน เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
30 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,455.00             15,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
31 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00               4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
32 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00               3,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
33 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,815.00               4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65
34 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 82,800.00             82,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามขอ้ตกลง 22-Mar-65

เม.ย.65
1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,794.00               2,794.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  เมษายน  2565
2 จา้งซ่อมแซมหอ้งพักอาคารพักพยาบาล 73,000.00             73,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากทอ้งตลาด 18  เมษายน  2565
3 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 41,912.00             41,912.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 19  เมษายน  2565
4 ซ้ือวัสดุอื่น 6,530.00               6,530.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซนด์เมด บจก.เซนด์เมด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
5 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 54,550.00             54,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากทอ้งตลาด 20  เมษายน  2565
6 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 40,617.80             40,617.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
7 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 95,015.00             95,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
8 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,505.00               3,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนอุไรพันธ์ ร้านสวนอุไรพันธ์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  เมษายน  2565
9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,530.00               4,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนอุไรพันธ์ ร้านสวนอุไรพันธ์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2565
10 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 15,920.00             15,920.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2565
11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00               3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย) บจก.โอเอ(ประเทศไทย) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,922.00             33,922.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
13 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 30,240.00             30,240.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  เมษายน  2565
14 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,040.00               7,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  เมษายน  2565
15 จา้งเหมาบริการอื่น 30,200.00             30,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  เมษายน  2565
16 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,000.00               2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  เมษายน  2565
17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,882.00               2,882.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  เมษายน  2565
18 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 7,920.00               7,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรกาศักด์ิ นางสุทนิ  บรรกาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 2  พฤษภาคม  2565
19 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,103.00               3,103.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2565
20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,600.00               8,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปอแอนด์ปลาคอม ร้านปอแอนด์ปลาคอม สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  เมษายน  2565
21 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 11,260.00             11,260.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565
22 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 44,960.00             44,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บแีอนด์บปีากชอ่งสเตชัน่เนอร์ร่ี หจก.บแีอนด์บปีากชอ่งสเตชัน่เนอร์ร่ี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565
23 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 44,206.40             44,206.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565
24 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 79,393.00             79,393.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565

25 เวชภัณฑ์ยา Domperidone 5 mg/5ml. 3,300.00               3,852.00        เจาะจง (ข) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.164/65      1/4/2565

26
เวชภัณฑ์ยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg. 18,190.00             20,850.00      เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.165/65      1/4/2565

27 เวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg. 26,600.00             35,300.00      เจาะจง (ข) บจ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) บจ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.166/65      1/4/2565

28 เวชภัณฑ์ยา Etonogestrel 68 mg. 27,445.50             27,445.50      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.167/65      1/4/2565

29 เวชภัณฑ์ยา Theophylline 200 mg. 4,815.00               6,000.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.168/65      1/4/2565

30 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,625.00               18,475.00      เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.169/65      1/4/2565

31 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 21,400.00             32,000.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.170/65      1/4/2565

32 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 15,850.00             15,850.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.171/65      1/4/2565

33 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg. 15,000.00             18,600.00      เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตก้า บจ.อาโปเตก้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.172/65      1/4/2565

34 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,235.00               24,075.00      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.173/65      1/4/2565

35 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,940.00               12,000.00      เจาะจง (ข) บจ. ซีฟาม บจ. ซีฟาม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.174/65      1/4/2565

36 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 21,820.00             58,903.50      เจาะจง (ข) บจม.ชมุชนเภสัชกรรม บจม.ชมุชนเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.175/65      1/4/2565

37 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 16,000.00             16,000.00      เจาะจง (ข) บจ.หมอยาไทย บจ.หมอยาไทย ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.176/65      1/4/2565

38 เวชภัณฑ์ยา Acetylcysteine 200 mg. 8,346.00               8,346.00        เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.177/65      1/4/2565

39 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg. 4,832.00               4,832.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.178/65      1/4/2565



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

40 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,150.00             16,050.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพ บจ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.179/65      1/4/2565

41 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 32,960.00             85,805.60      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.180/65      1/4/2565

42 เวชภัณฑ์ยา Seretide 25/125 25,680.00             35,680.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.181/65      1/4/2565

43 เวชภัณฑ์ยา Streptokinase 1.5 MU 5,400.00               5,400.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.182/65      1/4/2565

44 เวชภัณฑ์ยา Antacid 240 ml. 4,050.00               4,050.00        เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.183/65      1/4/2565

45 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,700.00             11,700.00      เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ บจ.พาตาร์แลบ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.184/65      1/4/2565

46 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 71,925.20           121,716.70   เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.185/65      1/4/2565

47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 14,300.00           19,102.80    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.186/65      1/4/2565

48 เวชภัณฑ์ยา Acetylcysteine 200 mg. 17,250.00           17,250.00    เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.187/65      1/4/2565

49 เวชภัณฑ์ยา ยาแกไ้อมะขามปอ้ม 60 ml. 2,000.00               2,000.00        เจาะจง (ข) บจ.แก้วมงักรเภสัช บจ.แก้วมงักรเภสัช ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.188/65      1/4/2565

50 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg. 4,832.00               4,832.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.189/65      1/4/2565

51 เวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 Gm. 6,000.00            8,346.00     เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.190/65      1/4/2565

52 เวชภณฑ์ยา Cotrimoxazole 5 ml. 6,810.00             6,810.55      เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.191/65      1/4/2565

53 เวชภัณฑ์ยา Kalimate 5 Gm. 14,400.00           14,400.00    เจาะจง (ข) บจ.มาสุ บจ.มาสุ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.192/65      1/4/2565

54 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 29,550.00           31,656.80    เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.193/65      1/4/2565

55 เวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg. 30,000.00          40,000.00   เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.194/65      1/4/2565

56 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 26,279.20           27,758.40    เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.195/65      1/4/2565
57 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 16,800.00             16,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ข หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 PO.04/2565   1/4/2565
58 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 29,500.00             29,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ข บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 PO.05/2565   1/4/2565

พ.ค.65
1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,600.00             17,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นใหมก่ารพิมพ์ ร้านบา้นใหมก่ารพิมพ์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  พฤษภาคม  2565
2 จา้งเหมาบริการอื่น 12,900.00             12,900.00 เฉพาะเจาะจง นายดรุณ  จายไธสง นายดรุณ  จายไธสง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤษภาคม  2565
3 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 14,535.00             14,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 10  พฤษภาคม  2565
4 จา้งเหมาบริการตรวจเชค็เคร่ืองนึ่ง 5,000.00               5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทน าวิวัฒน์การชา่ง(1992) จ ากัด บริษัทน าวิวัฒน์การชา่ง(1992) จ ากัด สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 5  พฤษภาคม  2565
5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,840.00               8,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปอแอน์ปลาคอม ร้านปอแอน์ปลาคอม สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤษภาคม  2565
6 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,605.00               1,605.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤษภาคม  2565
7 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 45,903.00             45,903.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูด้า มอเตอร์ บจก.ยูด้า มอเตอร์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤษภาคม  2565
8 จา้งเหมาบริการอื่น 15,800.00             15,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้ามา่น ร้านสิริผ้ามา่น สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 18  พฤษภาคม  2565
9 จา้งซ่อมแซมหอ้งปฏิบติังานผู้อ านวยการ 34,000.00             34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 10  พฤษภาคม  2565
10 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 31,031.00             31,031.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 12  พฤษภาคม  2565
11 จา้งบริการสอบเทยีบเคร่ืองมอื 6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ บจก.ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
12 จา้งบริการสอบเทยีบตู้ปลอดเชือ้ 3,500.00               3,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอร์โฟลแคลลิเบนชัน่ บจก.แอร์โฟลแคลลิเบนชัน่ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 20  พฤษภาคม  2565
13 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,090.00               1,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1-3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
14 ซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 47,700.00             47,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ บรีุรัมย์ ร้านแสงทองอิเล็คทริคไบค์ บรีุรัมย์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  พฤษภาคม  2565
15 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 18,370.00             18,370.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ บจก.อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤษภาคม  2565
16 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองนึ่งอน้ า 7,146.19               7,146.19 เฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การชา่ง(1992) บจก.น าวิวัฒน์การชา่ง(1992) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  พฤษภาคม  2565
17 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,200.00               3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤษภาคม  2565
18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,940.00             10,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,282.00             12,282.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,087.00             11,087.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2565
21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 14,980.00             14,980.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล บจก.สยามยูเนี่ยนเคมคีอล สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 23  พฤษภาคม  2565
22 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 45,475.00             45,475.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไซด์ไลน์ วิศวกรรม(2002) บจก.ไซด์ไลน์ วิศวกรรม(2002) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 26  พฤษภาคม  2565
23 จา้งเหมาบริการอื่น 560.00                  560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน์ ร้านนาวาดีไซน์ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 27  พฤษภาคม  2565
24 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,664.00               3,664.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤษภาคม  2565
25 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 9,300.00               9,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
26 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 8,250.00               8,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,880.00               3,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
28 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 7,030.00               7,030.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
29 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,605.00               1,605.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
30 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 64,622.00             64,622.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
31 ซ่ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 33,037.90             33,037.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2565
32 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 17,248.00             17,248.00      เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์ บจ.อาร์เอ็กซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560     '2/5/2565
33 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,580.00               10,080.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560     '2/5/2565
34 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 15,050.00             22,350.00      เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560     '2/5/2565

มิ.ย.65
1 ซ้ือวัสดุอื่น 9,150.00               9,150.00        เฉพาะเจาะจง บจก.พันธ์สวัสด์ิเคมเทค บจก.พันธ์สวัสด์ิเคมเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มถินุายน  2565
2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,969.00               1,969.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  มถินุายน  2565
3 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 900.00                  900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 9  มถินุายน  2565
4 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 35,477.00             35,477.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 10  มถินุายน  2565
5 จา้งเหมาบริการอื่น 83,000.00             83,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 15  มถินุายน  2565
6 ซ้ือครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 800.00                  800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  มถินุายน  2565
7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3,940.00               3,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  มถินุายน  2565
8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,063.00               1,063.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  มถินุายน  2565
9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,758.00               2,758.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  มถินุายน  2565
10 จา้งเหมาบริการอื่น 61,000.00             61,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชวนชืน่การไฟฟ้า ร้านชวนชืน่การไฟฟ้า สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 24  มถินุายน  2565


