
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ธ.ค.65
จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ-ครุภณัฑ์ ฝ่ายบริหาร

3,658,721.75                   

จา้งปรับปรุงหน้าหอ้งตรวจโรค  งานผู้ป่วย บจก.เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วสิ(268,000) สัญญาจา้งเลขที ่3/2566

นอก  โรงพยาบาลแคนดง บจก.อนิเตอร์ อนิโน ซัพพลาย(292,000) 14  พฤศจกิายน  2565

หจก.ไทวชิั่น (301,000)

จดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ประกวดราคา บจก.ฉัตรเพชรวฒันา (2,598,000) สัญญาซ้ือเลขที ่19/2566

ระบบส ารองไฟฟา้ฉุกเฉิน ขนาด 300 กโิลวตัต์ อเิล็กทรอนิกส์ บจก.เอน็จเินียร่ิง 30  กนัยายน  2565

3
เวชภณัฑ์ยา Metformin 500 mg.

30,000.00                          30,000.00                          
เจาะจง (ข)

บจ.พรอส ฟาร์มา/30,000.- บจ.พรอส ฟาร์มา/30,000.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.073/66      1/12/2565

4
เวชภณัฑ์ยา Dimenhydrinate 50 mg/ml.

2,400.00                            2,400.00                            
เจาะจง (ข)

หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/2,400.- หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/2,400.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.074/66      1/12/2565

5
เวชภณัฑ์ยา Metronidazole 500 mg/100 
ml.

                           4,260.00                            4,260.00 เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/4,260.- หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/4,260.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560

 Po.075/66      1/12/2565 

6
เวชภณัฑ์ยา Berodual 4 ml.                            7,062.00                            7,062.00 เจาะจง (ข)  บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/7,062.-  บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/7,062.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.076/66      1/12/2565

7
เวชภณัฑ์ยา Methimazole 5 mg.

5,250.00                            5,250.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/5,250.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/5,250.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.077/66      1/12/2565

8
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 11,850.00                          11,850.00                          เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/11,850.- บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/11,850.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.078/66      1/12/2565

9
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ                           49,050.00                           49,050.00 เจาะจง (ข)  บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/49,050.-  บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/49,050.-

ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.079/66      1/12/2565

10
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ

15,400.00                          15,400.00                          
เจาะจง (ข)

บจ.ยูโทเปีย้น/15,400.- บจ.ยูโทเปีย้น/15,400.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.080/66      1/12/2565

11
เวชภณัฑ์ยา CPM 2 mg/5 ml. 2,100.00                            2,100.00                            เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2,100.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2,100.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.081/66      1/12/2565

12
เวชภณัฑ์ยา Hydralazine 25 mg.

15,920.00                          15,920.00                          
เจาะจง (ข)

บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/15,920.- บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/15,920.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.082/66      1/12/2565

13
เวชภณัฑ์ยา 8 รายการ

69,343.00                          69,343.00                          
เจาะจง (ข)

องค์การเภสัชกรรม/69,343.- องค์การเภสัชกรรม/69,343.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.083/66      1/12/2565

14
เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ

20,920.00                          20,920.00                          
เจาะจง (ข)

บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/20,920.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/20,920.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.084/66      1/12/2565

15
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ                           20,000.00                            2,000.00 เจาะจง (ข)  บจ.พาตาร์แลบ(2517)/20,000.-  บจ.พาตาร์แลบ(2517)/20,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.085/66      1/12/2565

16
เวชภณัฑ์ยา Ceftriaxone 1 Gm.                            9,095.00                            9,095.00 เจาะจง (ข)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/9,095.-  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/9,095.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.086/66      1/12/2565

17
เวชภณัฑ์ยา Molnupiravir 200 mg.

9,600.00                            9,600.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์/9,600.- บจ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์/9,600.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.087/66      1/12/2565

18
เวชภณ์ัยา 2 รายการ

68,800.00                          68,800.00                          
เจาะจง (ข)

บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/68,800.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/68,800.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.088/66      1/12/2565

สืบราคาจากท้องตลาด

2 2,595,000.00                      2,595,000.00                      บจก.ฉัตรเพชรวฒันา (2,598,000) สืบราคาจากท้องตลาด

1 270,000.00                        270,000.00                        เฉพาะเจาะจง บจก.เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วสิ(268,000)

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

19
เวชภณัฑย์า Metformin 500 mg.

32,000.00                          32,000.00                          
เจาะจง (ข)

บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/32,000.- บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/32,000.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.089/66      1/12/2565

20
เวชภณัฑ์ยา Paracetamol 120 mg/5 ml.

8,600.00                            8,600.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/8,600.- บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/8,600.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.090/66      1/12/2565

21
เวชภณัฑ์ยาแกไ้อมะขามป้อม 60 ml

9,630.00                            9,630.00                            
เจาะจง (ข)

บจ.พรอส ฟาร์มา/9,630.- บจ.พรอส ฟาร์มา/9,630.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

Po.091/66      1/12/2565

22
เวชภณัฑ์ยา Urea cream 10 %                            7,600.00                            7,600.00 เจาะจง (ข)  บจ.บางกอก ดรัก/7,600.-  บจ.บางกอก ดรัก/7,600.-

ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.092/66      1/12/2565

23
เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 16,100.00                          16,100.00                          เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/16,100.- บจ.โปลิฟาร์ม/16,100.-

ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.093/66      1/12/2565

24 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 23,283.20                          23,283.20                          เจาะจง (ข) บจ.แอโรแคร์/23,283.20.- บจ.แอโรแคร์/23,283.20.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.094/66      1/12/2565

25 เวชภณัฑ์ยา Fluoxetine 20 mg. 12,500.00                          12,500.00                          เจาะจง (ข) บจ.ฟาร์มาแลนด์(1982)/12,500.- บจ.ฟาร์มาแลนด์(1982)/12,500.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.095/66      1/12/2565

26 เวชภณัฑ์ยา Colchicine 0.6 mg. 8,500.00                            8,500.00                            เจาะจง (ข) บจ.พเีอม็แอล พลัส/8,500.- บจ.พเีอม็แอล พลัส/8,500.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.096/66      1/12/2565

27
เวชภณัฑ์ยา Guaifennesin 100 mg./5 ml. 10,000.00                          10,000.00                          เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล/10,000.- บจ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล/10,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.097/66      1/12/2565

28
เวชภณัฑ์ยา Glipizide 5 mg. 11,800.00                          11,800.00                          เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/11,800.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/11,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.098/66      1/12/2565

29
เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 12,900.00                          12,900.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/12,900.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/12,900.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.099/66      1/12/2565

30 เวชภณัฑ์ยา Simvastatin 10 mg.                           21,000.00                           21,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/21,000.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/21,000.-
ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 
2560 Po.100/66      1/12/2565

31
เวชภณัฑ์ยา Seretide 25/125 21,400.00                          21,400.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,400.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/21,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 

2560 Po.101/66      1/12/2565

32
วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000.00                          20,000.00                          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์ บจ.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซายน์

เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ14-Dec-65

33
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,725.00                            5,243.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

34
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,620.00                            2,620.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

35
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,010.00                            1,010.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

36
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,108.80                            4,108.80                            เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

37
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 29,000.00                          29,000.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั บริษทั จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

38
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 37,250.00                          37,250.00                          เฉพาะเจาะจง หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

39
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,500.00                            2,500.00                            เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กรีน เอม็ ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กรีน เอม็ ดี เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

40
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,620.00                            2,620.00                            เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั 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

41
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,000.00                          19,000.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

42
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 18,250.00                          18,250.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

43
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,953.20                            2,953.20                            เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

44
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,280.00                            4,280.00                            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

45
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,088.75                            7,088.75                            เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

46
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 26,200.00                          26,200.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทัเพยีว เมดิคอล พลัส จ ากดั บริษทัเพยีว เมดิคอล พลัส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

47
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,300.00                            6,300.00                            เฉพาะเจาะจง ร้านปอ แอนด์ปลาคอม ร้านปอ แอนด์ปลาคอม เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

48
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 15,556.00                          15,556.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65

49
ซ้ือวสัดุการแพทย์ 55,896.80                          55,896.80                          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง

28-Nov-65


