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

พ.ค วัสดุ-ครภัุณฑ์ ฝ่ายบรหิาร 993,071.54       

1 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 99,000.00          99,000.00    เฉพาะเจาะจง บจ.แมสเบอร์ล่ี(99,000) บจ.แมสเบอร์ล่ี(99,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 6  พฤษภาคม  2564
2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 182.00              182.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(182) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(182) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  พฤษภาคม  2564
3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,659.00            1,659.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,659) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,659) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  พฤษภาคม  2564
4 ซ้ือวัสดุการเกษตร 510.00              510.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(510) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(510) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  พฤษภาคม  2564
5 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2,490.00            2,490.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,490) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  พฤษภาคม  2564
6 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 6,400.00            6,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(6,400) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(6,400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤษภาคม  2564
7 จ้างบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 10,332.00          10,332.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,332) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ(10,332) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  พฤษภาคม  2564
8 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 8,990.00            8,990.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(8,990) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(8,990) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  พฤษภาคม  2564
9 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 18,500.00          18,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(18,500) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(18,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤษภาคม  2564
10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 340.00              340.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(340) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(340) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  พฤษภาคม  2564
11 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 21,250.00          21,250.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอลิสต์ ซัพพลาย(21,250) บจก.เอลิสต์ ซัพพลาย(21,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  พฤษภาคม  2564
12 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 27,864.00          27,864.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บแีอนด์บปีากช่องสเตชั่นเนอร์ร่ี(27,864) หจก.บแีอนด์บปีากช่องสเตชั่นเนอร์ร่ี(27,864) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 15  พฤษภาคม  2564
13 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,390.00            3,390.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,390) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,390) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  พฤษภาคม  2564
14 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,165.90          12,165.90    เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(12,165.90) บจก.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล(12,165.90) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 11  พฤษภาคม  2564
15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 75,000.00          75,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เคทอีินโนเวชั่น โปรดักส์(75,000) หจก.เคทอีินโนเวชั่น โปรดักส์(75,000) สืบราคาการจ้างยัอนหลัง 14  พฤษภาคม  2564
16 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,030.00            1,030.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,030) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,030) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  พฤษภาคม  2564
17 ซ้ือครุภัณฑ์สนาม 27,000.00          27,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(27,000) ร้านฝาแก้วการช่าง(27,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤษภาคม  2564
18 จ้างต่อเติมอาคารผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง 330,000.00        330,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง(330,000) หจก.เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง(330,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 6  พฤษภาคม  2564
19 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00            7,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(7,500) บจก.เรืองแสงไทย(7,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤษภาคม  2564
20 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 7,490.00            7,490.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(7,490) บจก.เรืองแสงไทย(7,490) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤษภาคม  2564
21 จ้างปรับปรุงทางเดิน NCD 36,800.00          36,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง(36,800) หจก.เถ้าแก่น้อยก่อสร้าง(36,800) สืบราคาจากทอ้งตลาด 25  พฤษภาคม  2564
22 ซ้ือวัสดุการเกษตร 214.00              214.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(214) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(214) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  พฤษภาคม  2564
23 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,480.00            6,480.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(6,480) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(6,480) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  พฤษภาคม  2564
24 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50            1,551.50     เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(1,551.50) บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส(1,551.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤษภาคม  2564
25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 505.00              505.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์505) ร้านเดอะชิคกี้ดีไซน(์505) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤษภาคม  2564
26 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,760.00            2,760.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(2,760) หจก.วิสาเทค(2,760) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  พฤษภาคม  2564
27 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,000.00            3,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย)(3,000) บจก.โอเอ(ประเทศไทย)(3,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  พฤษภาคม  2564
28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,321.00          23,321.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟศิ อิควิปมเนท(์23,321) บจก.ผลบญุออฟฟศิ อิควิปมเนท(์23,321) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  พฤษภาคม  2564
29 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,225.80            6,225.80     เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบรีุรัมย์(6,225.80) บจ.โตโยต้าบรีุรัมย์(6,225.80) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 12  พฤษภาคม  2564
30 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,570.34            6,570.34     เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าบรีุรัมย์(6,570.34) บจ.โตโยต้าบรีุรัมย์(6,570.34) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 13  พฤษภาคม  2564
31 จ้างเหมาบริการระบบแพค็ 22,000.00          22,000.00    เฉพาะเจาะจง บจ.ทจีีแอลเมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) บจ.ทจีีแอลเมดิคัลซิสเต็มส์(22,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

32 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500.00              500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอู่จาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(500) ร้านอู่จาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  พฤษภาคม  2564
33 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,129.00            9,129.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(9,129) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(9,129) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  พฤษภาคม  2564
34 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,850.00          10,850.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(10,850) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(10,850) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  พฤษภาคม  2564
35 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,340.00            2,340.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,340) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,340) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤษภาคม  2564
36 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,900.00            2,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,900) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,900) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤษภาคม  2564
37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,140.00            2,140.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย)(2,140) บจก.โอเอ(ประเทศไทย)(2,140) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564
38 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 25,310.00          25,310.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอู่จาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(25,310) ร้านอู่จาริยะมา&เลามนต์เซอร์วิส(25,310) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564
39 ซ้ือครุภัณฑ์สนาม 20,000.00          20,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(20,000) ร้านฝาแก้วการช่าง(20,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 24  พฤษภาคม  2564
40 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 8,260.00            8,260.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย(8,260) บจก.เรืองแสงไทย(8,260) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  พฤษภาคม  2564
41 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,590.00            1,590.00     เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(1,590) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(1,590) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  พฤษภาคม  2564
42 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 6,848.00            6,848.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สิริบรีุรัมย์(จี)(6,848) บจก.สิริบรีุรัมย์(จี)(6,848) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  พฤษภาคม  2564
43 จ้างเหมาบริการอื่น 600.00              600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์600) ร้านนาวาดีไซน(์600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 28  พฤษภาคม  2564
44 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 34,800.00          34,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(34,800) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(34,800) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  พฤษภาคม  2564
45 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 9,980.00            9,980.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(9,980) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(9,980) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564
46 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000.00          20,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ (20,000) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์ (20,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564
47 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 360.00              360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านม่สวรรค์(360) ร้านม่สวรรค์(360) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  พฤษภาคม  2564
48 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 27,355.00          27,355.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(27,355) สหกรณ์นิคมแคนดง(27,355) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564
49 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,630.00            2,630.00     เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,630) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,630) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564
50 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 36,959.00          36,959.00    เฉพาะเจาะจง ร้านม่สวรรค์(36,959) ร้านม่สวรรค์(36,959) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 31  พฤษภาคม  2564
พ.ค เวชภัณฑ์ยา 506,856.60       

1 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin INJ. 6,750.00            7,500.00     เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/6,750.00 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/6,750.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.192/64   3/05/2564
2 เวชภัณฑ์ยา Rabies vaccine 52,000.00          63,130.00    เจาะจง (ข) บจ.ไบโอวาลิส/52,000.00 บจ.ไบโอวาลิส/52,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.194/64   3/05/2564
3 เวชภัณฑ์ยา Proctosidyl rect. 1,100.00            1,100.00     เฉพาะเจาะจง บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/1,100.- บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/1,100.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.196/64   3/05/2564
4 เวชภัณฑ์ยา Theophyline 200 mg. 4,080.00            5,307.20     เฉพาะเจาะจง บจ.ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย)/4,080.00 บจ.ยูเนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย)/4,080.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.197/64   3/05/2564
5 เวชภัณฑ์ยา Domperidone 10 mg. 4,400.00            6,400.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/4,400.00 บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/4,400.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.201/64   3/05/2564
6 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 7,704.00            7,704.00     เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/7,704.00 บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/7,704.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.206/64   3/05/2564
7 เวชภัณฑ์ยา Berodual NB 4,708.00            6,014.40     เฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,708.00.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/4,708.00.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.209/64   3/05/2564
8 เวชภัณฑ์ยา Metronidazole inj. 2,840.00            3,638.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/2,840.00.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/2,840.00.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.211/64   3/05/2564
9 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 4,320.00            6,446.80     เฉพาะเจาะจง บจ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี/4,320.- บจ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี/4,320.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.212/64   3/05/2564
10 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 3,116.00            3,116.00     เฉพาะเจาะจง บจ.วิทยาศรม/3,116.00 บจ.วิทยาศรม/3,116.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.213/64   3/05/2564
11 เวชภัณฑ์ยา Sodium bicarbonate 3,900.00            5,400.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์/3,900.-บจ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์/3,900.-ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.205/64   3/05/2564
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12 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 8,800.00            9,685.00 เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/8,800.00 บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/8,800.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.221/64   3/05/2564
13 เวชภัณฑ์ยา Simethicone 17,334.00          17,334.00 เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/17,334.00 บจ.อาร์เอ็กซ์/17,334.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.220/64   3/05/2564
14 เวชภัณฑ์ยา Domperidone susp. 2,560.00            2,560.00 เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/2,560.00 บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/2,560.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.217/64   3/05/2564
15 เวชภัณฑ์ยา Enalapril 5 mg. 11,250.00          25,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/11,250.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/11,250.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.215/64   3/05/2564
16 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,400.00          10,876.00 เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/10,400.- บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/10,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.191/64   3/05/2564
17 เวชภัณฑ์ยา 11 รายการ 68,708.00          75,498.00 เจาะจง (ข) บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ/68,708.- บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ/68,708.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.200/64   3/05/2564
18 เวชภัณฑ์ยา Vitamin B1 inj. 2,140.00            2,140.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช)/2,140.-บจ.เอ.เอ็น.บ.ี ลาบอราตอร่ี(อ านวยเภสัช)/2,140.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.213/64   3/05/2564
19 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 23,968.00          39,468.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/23,968.-บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/23,968.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.203/64   3/05/2564
20 เวชภัณฑ์ยา 9 รายการ 46,992.60          46,992.60 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/46,992.60 องค์การเภสัชกรรม/46,992.60 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.198/64   3/05/2564
21 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 17,800.00          20,300.00 เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/17,800.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/17,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.204/64   3/05/2564
22 เวชภัณฑ์ยา 5 รายการ 14,136.00          14,298.33 เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/14,136.00 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/14,136.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.207/64   3/05/2564
23 เวชภัณฑ์ยา Gemfibrozil 300 mg. 40,320.00          52,500.00 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/40,320 บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/40,320 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.202/64   3/05/2564
24 เวชภัณฑ์ยา 5 รายการ 16,860.00          20,009.15 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/16,860.00 บจ.โกลบอลฟาร์ม/16,860.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.190/64   3/05/2564
25 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 21,720.00          37,128.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/21,720.00 บจ.ยูโทเปีย้น/21,720.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.215/64   3/05/2564
26 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 16,150.00          30,442.00 เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา/16,150.- บจ.เครส ฟาร์มา/16,150.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.208/64   3/05/2564
27 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 4,200.00            4,519.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/4,200.00 บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/4,200.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.195/64   3/05/2564
28 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 88,600.00          88,900.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/88,600.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/88,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.193/64   3/05/2564
พ.ค วัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 80,760.00         
1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,000 5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โปรเฟสชันแนล เมดิคอล ซายน์ บจ.โปรเฟสชันแนล เมดิคอล ซายน์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,900 1,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,100 4,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,927.50 19,927.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,982.50 14,982.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64
7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,500 10,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64
8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,350 4,350 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.แกรนด์ไบโอเทค บจ.แกรนด์ไบโอเทค ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 12/5/64

พ.ค ซ้ือวัสดุการแพทย์ 359,512.80       

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 38,434.40          38,434.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 36,000.00          36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส บริษัท อัครวินท ์เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,023.20            4,023.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,860.00          24,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 65,000.00          65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
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โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,914.00          10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 49,320.00          49,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,668.00            6,668.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,520.00            3,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป บริษัท เมดิทอป เสนอราคาตามข้อตกลง 17-May-64
12 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,280.00            4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,850.00            1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
14 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,800.00            1,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
15 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,953.20            2,953.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
16 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,350.00            5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
17 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,530.00            9,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
18 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,200.00            1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เพยีว เมดิคอล พลัส จ ากัด บริษัท  เพยีว เมดิคอล พลัส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
19 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,400.00            4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
20 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,250.00            9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 11,880.00          11,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
22 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 280.00              280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เพยีว เมดิคอล พลัส จ ากัด บริษัท  เพยีว เมดิคอล พลัส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 31-May-64
พ.ค วัสดุทันตกรรม 7,963.22          

1 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๓ รายการ 2,135.72 2,135.72 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 PO.29/2564     14/5/2564
2 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๑ รายการ 2,268.40 2,268.40 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 PO.30/2564     14/5/2564
3 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๒ รายการ 1,350.00 1,350.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 PO.31/2564     14/5/2564
4 วัสดุทนัตกรรม จ านวน ๔ รายการ 1,428.00 1,428.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 PO.32/2564     14/5/2564
5 Lab ฟนัปลอม 781.10              781.10        วิธีเฉพาะเจะจง ข (จ้าง) บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น บริษัท วีอาร์เดนตอลคอลปอร์เรชั่น ตามระเบยีบ พรบ.จัดซ้ือฯป2ี560 PO.33/2564     14/5/2564


