
แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ก.พ. วัสดุ-ครภัุณฑ์ ฝ่ายบรหิาร 625,211.01                 

1 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 403.00                        403.00                        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(403) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(403) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
2 จา้งซ่อมแซมอาคารเทคนคิการแพทย์ 17,700.00                    17,700.00                    เฉพาะเจาะจง นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(17,700)นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(17,700)สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
3 จา้งซ่อมแซมบ้านพักเจา้หนา้ที่ 5,600.00                      5,600.00                      เฉพาะเจาะจง นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(5,600)นายปราโม  เครือพงษศั์กด์ิ(5,600)สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
4 จา้งเหมาบริการอื่น 860.00                        860.00                        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์860) ร้านนาวาดีไซน(์860) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
5 จา้งเหมาบริการอื่น 400.00                        400.00                        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์400) ร้านนาวาดีไซน(์400) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
6 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 2,950.00                      2,950.00                      เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(2,950)โรงน้้าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(2,950)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250.00                      3,250.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านทีเค ซัพพลาย(3,250) ร้านทีเค ซัพพลาย(3,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
8 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านกังาน 2,000.00                      2,000.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(2,000)หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(2,000)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,960.00                      3,960.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(3,960) หจก.วิสาเทค(3,960) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
10 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 26,758.00                    26,758.00                    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นคิมแคนดง จ้ากดั(26,758)สหกรณ์นคิมแคนดง จ้ากดั(26,758)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
11 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านกังาน 12,300.00                    12,300.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(12,300)หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(12,300)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 550.00                        550.00                        เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(550)หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(550)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
13 ซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 35,094.00                    35,094.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(35,094) ร้านแม่สวรรค์(35,094) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
14 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านกังาน 2,900.00                      2,900.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(2,900)หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นเิจอร์(2,900)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
15 จา้งเหมาบริการอื่น 1,990.00                      1,990.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,990)หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,990)สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
16 จา้งเหมาบริการอื่น 1,600.00                      1,600.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์1,600) ร้านนาวาดีไซน(์1,600) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
17 จา้งเหมาบริการอื่น 180.00                        180.00                        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์180) ร้านนาวาดีไซน(์180) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
18 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 4,065.00                      4,065.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(4,065) หจก.เรืองแสงไทย(4,065) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
19 ซ้ือวัสดุอื่น(กระถางดอกไม)้ 4,498.00                      4,498.00                      เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั(4,498)บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากดั(4,498)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
20 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,602.00                      2,602.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,602)หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,602) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
21 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ 10,224.00                    10,224.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(10,224)หจก.ส.เรืองโรจนส์ระบุรี(10,224)สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
22 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 15,063.00                    15,063.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อคิวิปเม้นท์ จ้ากดั(15,063)บ.ผลบุญ ออฟฟิศ อคิวิปเม้นท์ จ้ากดั(15,063)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
23 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,718.00                      9,718.00                      เฉพาะเจาะจง บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากดั(9,718)บ.ก้้าหมงเคร่ืองครัว จ้ากดั(9,718)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
24 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 33,080.00                    33,080.00                    เฉพาะเจาะจง หจก.บีแอนด์บีปากช่องสเตชั่นเนอร์ร่ี(33,080)หจก.บีแอนด์บีปากช่องสเตชั่นเนอร์ร่ี(33,080)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
25 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,159.00                      1,159.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,159)หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,159) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
26 จา้งเหมาบริการอื่น(วอลเปเปอร์) 22,070.00                    22,070.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านสิริผ้าม่าน(22,070) ร้านสิริผ้าม่าน(22,070) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
27 จา้งซ่อมแซมอาคารซักฟอก 199,400.00                  199,400.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแกว้การช่าง(199,400) ร้านฝาแกว้การช่าง(199,400) สืบราคาจากท้องตลาด มีนาคม  2564

ล้าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่  31 เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้งล้าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่  31 เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2564 (1)

28 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11,770.00                    11,770.00                    เฉพาะเจาะจง บ.สิริ บุรีรัมย์(จ)ีจ้ากดั(11,770)บ.สิริ บุรีรัมย์(จ)ีจ้ากดั(11,770) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
29 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,200.01                      2,200.01                      เฉพาะเจาะจง บ.นา้วิวัฒนก์ารช่าง(1992)จ้ากดั(2,200.01)บ.นา้วิวัฒนก์ารช่าง(1992)จ้ากดั(2,200.01)สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
30 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,900.00                      8,900.00                      เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ้ากดั(8,900)บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ้ากดั(8,900)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
31 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,500.00                      8,500.00                      เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ้ากดั(8,500)บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ้ากดั(8,500)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
32 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 4,957.00                      4,954.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(4,954)หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(4,954)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
33 จา้งเหมาบริการอื่น 400.00                        400.00                        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์400) ร้านนาวาดีไซน(์400) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
34 จา้งเหมาบริการอื่น 335.00                        335.00                        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์335) ร้านนาวาดีไซน(์335) มีนาคม  2564
35 จา้งเหมาบริการอื่น 180.00                        180.00                        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์180) ร้านนาวาดีไซน(์180) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
36 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,250.00                      5,250.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านทีเค ซัพพลาย(5,250) ร้านทีเค ซัพพลาย(5,250) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
37 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 9,500.00                      9,500.00                      เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล(9,500)บจก.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล(9,500)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
38 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,690.00                      1,690.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,690)หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,690)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
39 ซ้ือวัสดุอื่น 2,610.00                      2,610.00                      เฉพาะเจาะจง บ.รีไล(ประเทศไทย)จ้ากดั(2,610)บ.รีไล(ประเทศไทย)จ้ากดั(2,610)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
40 จา้งซ่อมแซมอาคารรักษาความปลอดภัย 79,600.00                    79,600.00                    เฉพาะเจาะจง นายปราโมช  เครือพงษศั์กด์ิ(79,600)นายปราโมช  เครือพงษศั์กด์ิ(79,600)สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
41 จา้งเหมาบริการอื่น 500.00                        500.00                        เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์500) ร้านนาวาดีไซน(์500) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
42 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 1,875.00                      1,875.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์คูเมือง(1,875)หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์คูเมือง(1,875)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
43 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800.00                      2,800.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านปอปลา(2,800) ร้านปอปลา(2,800) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
44 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 568.00                        568.00                        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(568) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(568) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
45 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,810.00                      2,810.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,810)หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,810) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
46 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,400.00                      6,400.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(6,400)หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(6,400)สืบราคาจากท้องตลาด มีนาคม  2564
47 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,830.00                      1,830.00                      เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,830)หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง(1,830)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
48 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 513.00                        513.00                        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(513) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(513) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
49 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 183.00                        183.00                        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(183) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(183) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
50 ซ้ือวัสดุส้านกังาน 17,600.00                    17,600.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านใหม่การพิมพ(์17,600)ร้านบ้านใหม่การพิมพ(์17,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
51 จา้งซ่อมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4,066.00                      4,066.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านชัยออโต้แอร์(4,066) ร้านชัยออโต้แอร์(4,066) สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564
52 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 7,800.00                      7,800.00                      เฉพาะเจาะจง บจ.โอลีฟอปุกรณ์การแพทย์(7,800)บจ.โอลีฟอปุกรณ์การแพทย์(7,800)สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง มีนาคม  2564
53 จา้งเหมาบริการระบบแพ็ค 22,000.00                    22,000.00                    เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000)บจ.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,000)สืบราคาจาการจา้งย้อนหลัง มีนาคม  2564

ก.พ. เวชภัณฑ์ยา 234,723.62                 มีนาคม  2564
1 Berodual NB 5,885.00                      7,518.00                      เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/7,518บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/7,518พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564



แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้งล้าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่  31 เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2564 (1)

2 Elixer KCL 60 ml. 12,500.00                    12,500.00                    เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/12,500.00บจ.สหแพทย์เภสัช/12,500.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
3 10% Urea cream 35 gm. 7,600.00                      7,600.00                      เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/7,600.00 บจ.บางกอก ดรัก/7,600.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
4 Mixtard insulin 30/70 38,900.00                    39,050.00                    เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/38900 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
5 Adenosine 6 mg./2ml inj. 6,940.02                      6,940.08                      เจาะจง (ข) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)/6,940.02บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)/6,940.02พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
6 Hydralazine 25 mg. 2,700.00                      75,007.00                    เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/27000 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
7 Acyclovir 200 mg. 6,500.00                      8,988.00                     เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/6,500บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/6,500 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
8 Oral Rehydration salt 4.5 gm. Sachet 6,420.00                      6,420.00                     เจาะจง (ข) บจ.บี.เอล็.ฮ้ัว/6,420.00 บจ.บี.เอล็.ฮ้ัว/6,420.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564

9
Aluminium+Magnisium+Si
methicone susp. 240 ml.

2,700.00                      2,700.00                     จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต้่ากว่า 5 พันบาทบจ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์/2,700.00บจ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์/2,700.00

พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

มีนาคม  2564
10 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,460.00                      9,265.83                     เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/8,460.00 บจ.โกลบอลฟาร์ม/8,460.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
11 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 6,700.00                      13,096.80 เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/6,700.00หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/6,700.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
12 Antazolin HCL+Tetrahydrozoline eye drop17,976.00                    18,120.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/17,976บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/17,976พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
13 N.S.S. 100 ml. 11,000.00                    16,050.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/11,000.00 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/11,000.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
14 warfarin 5 mg. 3,000.00                      5,550.00 จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต้่ากว่า 5 พันบาทบจ.เอสพีเอส เมดิคอล/3,000 บจ.เอสพีเอส เมดิคอล/3,000 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
15 Lorazepam 0.5 mg. 3,300.00                      3,306.30 จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต้่ากว่า 5 พันบาทบจ.โกลบอลฟาร์ม/3,300.00 บจ.โกลบอลฟาร์ม/3,300.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
16 Atenolol 50 mg. 4,750.00                      8,750.00 จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต้่ากว่า 5 พันบาทบจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/4,750บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/4,750พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
17 Silver sulfadiazine cream 3,415.20                      3,415.20 จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต้่ากว่า 5 พันบาทบจ.อาร์เอก็ซ์/3,415.20 บจ.อาร์เอก็ซ์/3,415.20 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564

18

Hydocortisone 
acetate+Zinc 
oxide+Benzocaine 
suppository

1,100.00                      1,100.00 จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต้่ากว่า 5 พันบาทบจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/1,100บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/1,100

พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560

มีนาคม  2564
19 Ofloxacin 200 mg. 2,880.00                      4,173.00 จดัซ้ือจดัจา้งพัสดุราคาต้่ากว่า 5 พันบาทบจ.โปลิฟาร์ม/2,880 บจ.โปลิฟาร์ม/2,880 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
20 เวชภัณฑ์ยา 9 รายการ 69,347.40                    69,347.40 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/69,347.40องค์การเภสัชกรรม/69,347.40 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564
21 Ferrous fumarate susp. 12,650.00                    12,650.00 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/12,650.00องค์การเภสัชกรรม/12,650.00 พรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 มีนาคม  2564

ก.พ. ซ้ือวัสดุการแพทย์

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 10,914.00                    10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แจก๊เจยี อตุสาหกรรม บริษทั แจก๊เจยี อตุสาหกรรม เสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 51,033.00                    51,033.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั อเิลฟเว่น พลัซห้างหุ้นส่วนจ้ากดั อเิลฟเว่น พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564



แบบ สขร. 1

งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้งล้าดับที่

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มนีาคม 2564
โรงพยาบาลแคนดง

วันที่  31 เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2564 (1)

3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 24,267.60                    24,267.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00                     6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มายด์ เมดิคอล แคร์ จ้ากดับริษทั มายด์ เมดิคอล แคร์ จ้ากดัเสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 13,100.00                    13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เพียว เมดิคอล พลัส จ้ากดับริษทั  เพียว เมดิคอล พลัส จ้ากดัเสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 5,300.00                     5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ้ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ้ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 20,540.00                    20,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จ้ากดั บริษทั เอน็ ที ที มาร์เกต็ต้ิง จ้ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 8,988.00                     8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 21,000.00                    21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เอน็ อ ีเมดิคอลห้างหุ้นส่วนจ้ากดั เอน็ อ ีเมดิคอลเสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,400.00                     4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิทอป จ้ากดั บริษทั เมดิทอป จ้ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง มีนาคม  2564

วัสดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,800 3,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 40,950 40,950 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,200 7,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 36,000 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,700 4,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แกรนด์ไบดอเทค บจ. แกรนด์ไบดอเทค เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,700 3,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,897.50 29,897.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
8 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564
9 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,850 20,850 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพื่อสนบัสนนุการให้บริการผู้มารับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีนาคม  2564

วัสดุทนัตกรรม

1 Variotime light flow 880.00 880.00 วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ทันตสยาม จ้ากดั บริษทั ทันตสยาม จ้ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
2 Hamonize A3 2,218.21                     2,218.21                     วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ดีเคเอสเอช จ้ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ้ากดัได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
3 Hamonize A3.5 739.37                       739.37                       วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ดีเคเอสเอช จ้ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ้ากดัได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
4 Hamonize A4 739.37                       739.37                       วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ดีเคเอสเอช จ้ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ้ากดัได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
5 Hamonize B2 739.37                       739.37                       วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ดีเคเอสเอช จ้ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ้ากดัได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
6 Hamonize A2 739.37                       739.37                       วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ดีเคเอสเอช จ้ากดับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ้ากดัได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
7 Micro Appicator SF 230.00                       230.00                       วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บจ. ไจโกอ้นิเตอร์เทรด จ้ากดับริษทั ไจโกอ้นิเตอร์เทรด จ้ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
8 Micro Appicator F 368.00                       368.00                       วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ไจโกอ้นิเตอร์เทรด จ้ากดับริษทั ไจโกอ้นิเตอร์เทรด จ้ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
9 Micro Appicator R 230.00                       230.00                       วิธีเฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ไจโกอ้นิเตอร์เทรด จ้ากดับริษทั ไจโกอ้นิเตอร์เทรด จ้ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวัด มีนาคม  2564
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