
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

พ.ย.65
จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ-ครุภณัฑ์ ฝ่ายบริหาร

2,698,518.85                   

จา้งซ่อมแซมปรับปรุงหอ้งตรวจโรค บจก. เฮงเซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ (499,000) สัญญาจา้ง 17/2565

งานผ้ป่วยนอก รพ.แคนดง บจก.อนิเตอร์ อนิโน ซัพพลาย(499,900) 10  สิงหาคม  2565

68/2566

5  พฤศจกิายน  2565

731/2565

30  กนัยายน  2565

86/2566

9  พฤศจกิายน  2565

85/2566

9  พฤศจกิายน  2565

บจก.นีโอเน็ตเวร์ิค(181,000) 81/2566

บจก.ทรีเทลล่ิงเทคโนโลยี(195,810) 9  พฤศจกิายน  2565

บจก.เจนเนอรัลคอมพวิเตอร์แอนด์เน็ทเวร์ิค(197,950)

82/2566

9  พฤศจกิายน  2565

83/2566

9  พฤศจกิายน  2565

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(81,800) 102/2566

ร้านชิวซัพพลายเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(83,000) 11  พฤศจกิายน  2565

บจก.บุรีรัมย์แชทเซอร์วสิ(85,000)

บริษทั Euroscan จ ากดั(16,000) 46/2566

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(81,800) สืบราคาจากท้องตลาด

10 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 16,000.00                          16,000.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั Euroscan จ ากดั(16,000) สืบราคาจากท้องตลาด

9 ซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 81,800.00                          81,800.00                          เฉพาะเจาะจง

บจก.นีโอเน็ตเวร์ิค(37,450) บจก.นีโอเน็ตเวร์ิค(37,450) สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

8 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 14,200.00                          14,200.00                          เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(14,200) หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(14,200) สีบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

7 ซ้ือครุภณัฑ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 37,450.00                          37,450.00                          เฉพาะเจาะจง

หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนิค(2,100) หจก.บุรีรัมย์ซัพพลายอเีล็คโทรนิค(2,100) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

6 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 181,000.00                        181,000.00                        เฉพาะเจาะจง บจก.นีโอเน็ตเวร์ิค(181,000) สืบราคาจากท้องตลาด

5 ซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 2,100.00                            2,100.00                            เฉพาะเจาะจง

หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี(16,458) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี(16,458) สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

4 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1,780.00                            1,780.00                            เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,780) หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,780) สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

3 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไฟเผาท าลาย 16,458.00                          16,458.00                          เฉพาะเจาะจง

499,000.00                        เฉพาะเจาะจง บจก. เฮงเซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ (499,000) สืบราคาจากการท้องตลาด

2 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 6,810.00                            6,810.00                            เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(6,810) หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(6,810) สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

1 499,000.00                        

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

บจก.แกรนด์ โพรไลน์ มาร์เกต็ต้ิง(18,000) 20  ตุลาคม  2565

บจก.ซิสเดค กรุ๊ป (19,500)

101/2566

11  พฤศจกิายน  2565

87/2566

9  พฤศจกิายน  2565

126/2566

25  พฤศจกิายน  2565

125/2566

26  พฤศจกิายน  2565

78/2566

31  ตุลาคม  2565

79/2566

31  ตุลาคม  2565

หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย(450,000) สัญญาซ้ือ 1/2566

บจก.เกต็อนิโนเวชั่น(470,000) 17  ตุลาคม  2565

บจก.พทีี เมดิคอล อคิวพิเมนท์(460,000)

75/2566

28  ตุลาคม  2565

73/2566

28  ตุลาคม  2565

72/2566

บจก.(เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊(1,658.50) บจก.(เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊(1,658.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

20 ซ้ือวสัดุอืน่ 7,490.00                            7,490.00                            เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(7,490) บจก.เรืองแสงไทย(7,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

19 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,658.50                            1,658.50                            เฉพาะเจาะจง

หจก.มหามิตรภาพ ซัพพลาย(450,000) สืบราคาจากท้องตลาด

18 ซ้ือวสัดุส านักงาน 2,790.00                            2,790.00                            เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(2,790) หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(2,790) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

17 จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 450,000.00                        450,000.00                        เฉพาะเจาะจง

หจก.เอน็ไวรอนเม้น แลบบอราทอร่ี แอนด์ ซัพพลาย(30,000)หจก.เอน็ไวรอนเม้น แลบบอราทอร่ี แอนด์ ซัพพลาย(30,000)สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

16 จดัจา้งเหมาบริการพนักงานประกอบอาหาร 11,229.00                          11,229.00                          เฉพาะเจาะจง นางสาวจฬุาลักษณ์  ยีรัมย์(11,229) นางสาวจฬุาลักษณ์  ยีรัมย์(11,229) สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

15 จดัจา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 9,100.00                            9,100.00                            เฉพาะเจาะจง

หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(1,390) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(1,390) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

14 จดัจา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ระบบบ าบัดน้ าเสีย 30,000.00                          30,000.00                          เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็ไวรอนเม้น แลบบอราทอร่ี แอนด์ ซัพพลาย(30,000)หจก.เอน็ไวรอนเม้น แลบบอราทอร่ี แอนด์ ซัพพลาย(30,000)สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

13 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 1,390.00                            1,390.00                            เฉพาะเจาะจง

หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(14,000) หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(14,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

12 จดัจา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 5,029.00                            5,029.00                            เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)(5,029) บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)(5,029) สีบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

11 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 14,000.00                          14,000.00                          เฉพาะเจาะจง

10 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 16,000.00                          16,000.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั Euroscan จ ากดั(16,000) สืบราคาจากท้องตลาด



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

28  ตุลาคม  2565

74/2566

28  ตุลาคม  2565

77/2566

7  พฤศจกิายน  2565

76/2566

1  พฤศจกิายน  2565

88/2566

10  พฤศจกิายน  2565

89/2566

10  พฤศจกิายน  2565

94/2566

11  พฤศจกิายน  2565

95/2566

11  พฤศจกิายน  2565

91/2566

11  พฤศจกิายน  2565

92/2566

11  พฤศจกิายน  2565

93/2566

11  พฤศจกิายน  2565

104/2566
หจก.วสิาเทค(7,780) หจก.วสิาเทค(7,780) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง31 ซ้ือวสัดตุงานบ้านงานครัว 7,780.00                            7,780.00                            เฉพาะเจาะจง

บจก.ผลบุญ ออฟฟศิ อคิวปิเม้นท์(17,910) บจก.ผลบุญ ออฟฟศิ อคิวปิเม้นท์(17,910) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

30 ซ้ือวสัดตุงานบ้านงานครัว 9,494.00                            9,494.00                            เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(9,494) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(9,494) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

29 ซ้ือวสัดตุส านักงาน 17,910.00                          17,910.00                          เฉพาะเจาะจง

ร้านปอ แอนด์ ปลา คอม(7,000) ร้านปอ แอนด์ ปลา คอม(7,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

28 ซ้ือวสัดตุส านักงาน 10,000.00                          10,000.00                          เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดพอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(10,000) บจก.โมเดพอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(10,000)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

27 ซ้ือวสัดตุคอมพวิเตอร์ 7,000.00                            7,000.00                            เฉพาะเจาะจง

หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(1,478) หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(1,478) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

26 ซ้ือวสัดตุการเกษตร 1,831.00                            1,831.00                            เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(1,831) บจก.เรืองแสงไทย(1,831) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

25 ซ้ือวสัดตุส านักงาน 1,478.00                            1,478.00                            เฉพาะเจาะจง

หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(1,000) หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์คูเมือง(1,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

24 ซ้ือวสัดตุส านักงาน 3,000.00                            3,000.00                            เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย)(3,000) บจก.โอเอ(ประเทศไทย)(3,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

23 ซ้ือวสัดตุคอมพวิเตอร์ 1,000.00                            1,000.00                            เฉพาะเจาะจง

หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(15,829) หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(15,829) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

22 ซ้ือวสัดตุส านักงาน 2,400.00                            2,400.00                            เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบุญ ออฟฟศิ อคิวปิเม้นท์(2,400) บจก.ผลบุญ ออฟฟศิ อคิวปิเม้นท์(2,400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

21 ซ้ือวสัดตุส านักงาน 15,829.00                          15,829.00                          เฉพาะเจาะจง

20 ซ้ือวสัดุอืน่ 7,490.00                            7,490.00                            เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(7,490) บจก.เรืองแสงไทย(7,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

14  พฤศจกิายน  2565

105/2566

17  พฤศจกิายน  2565

119/2566

28  ตุลาคม  2565

103/2566

14 พฤศจกิายน  2565

35
เวชภณัฑ์ยาแกไ้อมะขามป้อม 60 ml.

7,704.00                            7,704.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.พรอส ฟาร์มา/7,704.- บจ.พรอส ฟาร์มา/7,704.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.038/66      1/11/2565

36
เวชภณัฑ์ยา Hydralazine 25 mg.

9,950.00                            37,503.50                          
เจาะจง (ข)

บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/9,950.- บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/9,950.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.039/66      1/11/2565

37
เวชภณัฑ์ยา 5 รายการ

101,910.50                        176,250.00                        
เจาะจง (ซ)

องค์การเภสัชกรรม/101,910.50.- องค์การเภสัชกรรม/101,910.50.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.040/66      1/11/2565

38
เวชภณัฑ์ยา Furosemide 20 mg/2 ml.

3,000.00                            3,210.00                            
เจาะจง (ข)

หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/3,000.- หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/3,000.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.041/66      1/11/2565

39
เวชภณัฑ์ยา Terbutaline 1.5 mg/5 ml.                            6,000.00                            6,000.00 เจาะจง (ข)  บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/6,000.-  บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/6,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.042/66      1/11/2565

40
เวชภณัฑ์ยา Clotrimazole 1 % cream

6,097.00                            6,834.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/6,097.- บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/6,097.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560

 Po.043/66      1/11/2565 

41
เวชภณัฑ์ยา Medroxyprogesterone 150 
mg/3 ml.

                           3,136.00                            3,424.00 เจาะจง (ข)  บจ.ยูเมด้า/3,136.-  บจ.ยูเมด้า/3,136.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.044/66      1/11/2565

42
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ

13,550.00                          42,836.00                          
เจาะจง (ข)

หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/13,550.- หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/13,550.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.045/66      1/11/2565

43
เวชภณัฑ์ยา Multivitamin tab. 3,200.00                            3,200.00                            เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/3,200.- บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/3,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.046/66      1/11/2565

44
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ

                           9,200.00                            9,200.00 
เจาะจง (ข)

 บจ.พาตาร์แลบ(2517)/9,200.-  บจ.พาตาร์แลบ(2517)/9,200.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.047/66      1/11/2565

45
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ

8,380.00                            9,694.20                            
เจาะจง (ข)

บจ.โปลิฟาร์ม/8,380.- บจ.โปลิฟาร์ม/8,380.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.048/66      1/11/2565

46
เวชภณัฑ์ยา Hita-Oph.

21,571.20                          21,571.20                          
เจาะจง (ข)

บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/21,571.20 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/21,571.20
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.049/66      1/11/2565

47
เวชภณัฑ์ยา O.R.S. 3.3 Gm.                            6,420.00                            6,420.00 เจาะจง (ข)  บจ.บี.เอล็.ฮ้ัว/6,420.-  บจ.บี.เอล็.ฮ้ัว/6,420.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.050/66      1/11/2565

48
เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ                           22,050.00                           25,680.00 เจาะจง (ข)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/22,050.-  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/22,050.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.051/66      1/11/2565

49
เวชภณัฑ์ยา Proctosedyl 

3,300.00                            3,300.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/3,300.- บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/3,300.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.052/66      1/11/2565

ร้านนัทที(45,459) ร้านนัทที(45,459) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

34 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15,060.00                          15,060.00                          เฉพาะเจาะจง ร้านแคนดงไดนาโม(15,060) ร้านแคนดงไดนาโม(15,060) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

33 ซ้ือวสัดตุอปุโภคบริโภค 45,459.00                          45,459.00                          เฉพาะเจาะจง

หจก.วสิาเทค(7,780) หจก.วสิาเทค(7,780) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

32 ซ้ือวสัดตุงานบ้านงานครัว 20,736.60                          20,736.60                          เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนีย่นเคมีคอล(20,736.60) บจก.สยามยูเนีย่นเคมีคอล(20,736.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

31 ซ้ือวสัดตุงานบ้านงานครัว 7,780.00                            7,780.00                            เฉพาะเจาะจง



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

50
เวชภณ์ัยา 2 รายการ

28,200.00                          32,000.00                          
เจาะจง (ข)

บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/28,200.- บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/28,200.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.053/66      1/11/2565

51
เวชภณัฑย์า Antacid gel.240 ml.

6,750.00                            6,750.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์/6,750.- บจ.ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์/6,750.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.054/66      1/11/2565

52
เวชภณัฑย์า 3 รายการ

18,900.00                          24,760.00                          
เจาะจง (ข)

บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/18,900.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/18,900.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.055/66      1/11/2565

53
เวชภณัฑ์ยา Propylthiouracil 50 mg.

6,900.00                            8,025.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/6,900.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/6,900.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.056/66      1/11/2565

54
เวชภณัฑ์ยา Bromhexine 4 mg/5 ml.                            7,200.00                            7,200.00 เจาะจง (ข)  บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,200.-  บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,200.-

ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.057/66      1/11/2565

55 เวชภณัฑ์ยา Bactrim susp. 200 mg./40mg.                            5,500.00                            5,500.00 เจาะจง (ข) บจ.ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล/5,500.- บจ.ที. แมน ฟาร์มาซูติคอล/5,500.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560

 Po.058/66      1/11/2565 

56 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 7,550.00                            8,208.00                            เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/7,550.- บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/7,550.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.059/66      1/11/2565

57 เวชภณัฑ์ยา Mixtard 30/70 72,000.00                          78,110.00                          เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/72,000.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/72,000.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.060/66      1/11/2565

58 เวชภณัฑ์ยา Simethicone 80 mg. 9,309.00                            9,309.00                            เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอก็ซ์/9,309.- บจ.อาร์เอก็ซ์/9,309.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.061/66      1/11/2565

59
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 31,300.00                          57,500.00                          เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/31,300.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/31,300.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.062/66      1/11/2565

60
เวชภณัฑ์ยา Levodopa 250 
mg.+Carbidopa 25 mg.

                          21,828.00                           25,020.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/21,828.-
บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/
21,828.-

ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560

 Po.063/66      1/11/2565 

61
เวชภณัฑ์ยา Sodium bicarbonate 300 mg. 5,400.00                            5,406.00                            เจาะจง (ข) บจ.พรีเทด ฟาร์มา พลัส/5,400.- บจ.พรีเทด ฟาร์มา พลัส/5,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.064/66      1/11/2565

62
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ                           17,300.00                           25,193.30 เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/17,300.- หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/17,300.-

ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.065/66      1/11/2565

63
เวชภณัฑ์ยา Lorazepam 0.5 mg. 11,000.00                          11,021.00                          เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/11,000.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/11,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.066/66      1/11/2565

64
เวชภณัฑ์ยา Haloperidol 0.5 mg. 3,600.00                            3,600.00                            เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์/3,600.- บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์/3,600.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.067/66      1/11/2565

65
เวชภณัฑ์ยา S.W.I. 10 ml. 1,700.00                            1,700.00                            เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/1,700.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/1,700.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.068/66      1/11/2565

66
เวชภณัฑ์ยา Paracetamol 325 mg. 2,140.00                            2,400.00                            เจาะจง (ข) บจ.ซีฟาม/2,140.- บจ.ซีฟาม/2,140.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.069/66      1/11/2565

67
เวชภณัฑ์ยา Haloperidol 5 mg. 7,500.00                            8,560.00                            เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/7,500.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/7,500.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.070/66      1/11/2565

68
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 32,700.00                          83,995.00                          เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/32700.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/32700.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.071/66      1/11/2565

69
เวชภณัฑ์ยา Triamcinolone 0.1% 1,350.00                            1,350.00                            เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/1,350.- บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/1,350.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.072/66      1/11/2565

70 วสัดุเภสัชกรรม 2 รายการ 29,500.00                          29,500.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง 
บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้/29,500.- บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้/29,500.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

PO.03/2566   1/11/2565

71
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000.00                          20,000.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ บจ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

72
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 48,987.50                          48,987.50                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65

73
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 93,755.00                          93,755.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65

74
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 45,000.00                          45,000.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65

75
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,490.00                          39,490.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65

76
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 64,575.00                          64,575.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65

77
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 36,575.00                          36,575.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65

78
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,420.00                          11,420.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แกรนด์ไบโอเทค บจ.แกรนด์ไบโอเทค

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ17-Nov-65

79
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,725.00                            5,243.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

80
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,620.00                            2,620.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

81
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,010.00                            1,010.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

82
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,108.80                            4,108.80                            เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

83
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 29,000.00                          29,000.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั บริษทั จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

84
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 37,250.00                          37,250.00                          เฉพาะเจาะจง หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

85
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,500.00                            2,500.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กรีน เอม็ ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กรีน เอม็ ดี เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

86
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,620.00                            2,620.00                            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

87
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,000.00                          19,000.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

88
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 18,250.00                          18,250.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

89
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,953.20                            2,953.20                            เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

90
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,280.00                            4,280.00                            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

91
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,088.75                            7,088.75                            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

92
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 26,200.00                          26,200.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทัเพยีว เมดิคอล พลัส จ ากดั บริษทัเพยีว เมดิคอล พลัส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

93
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,300.00                            6,300.00                            เฉพาะเจาะจง ร้านปอ แอนด์ปลาคอม ร้านปอ แอนด์ปลาคอม เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่1/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

94
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 15,556.00                          15,556.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

95
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 55,896.80                          55,896.80                          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65


