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

ต.ค.64 จัดซ้ือจัดจ้างวสัดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร 714,856.50       

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,588.00            1,558.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,588) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,588) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
2 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,090.00            5,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(5,090) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(5,090) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2564
3 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 4,294.00            4,294.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(4,294) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(4,294) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2564
4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 998.00              998.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(998) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(998) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 12  ตุลาคม  2564
5 ซ้ือครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 4,400.00            4,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,400) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(4,400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
6 จ้างเหมาบริการอื่น 21,500.00          21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ(21,500) ร้านโชควิสุทธ์ิ(21,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
7 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 490,000.00        490,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์โชคชัยการไฟฟา้(490,000) หจก.บรีุรัมย์โชคชัยการไฟฟา้(490,000) สืบราคาจากทอ้งตลาด 7  ตุลาคม  2564
8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 1,605.00            1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์ไลน์วิศวกรรม(2002) จ ากัด(1,605) บริษัท ไซด์ไลน์วิศวกรรม(2002) จ ากัด(1,605) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  ตุลาคม  2564
9 จ้างซ่อมแซมคุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,090.00            1,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกายเด้นท ์จ ากัด(1,090) บริษัท สกายเด้นท ์จ ากัด(1,090) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 700.00              700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(700) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(700) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  ตุลาคม  2564
11 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 24,467.00          24,467.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(24,467) ร้านแม่สวรรค์(24,467) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
12 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,880.00            1,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(1,880) ร้านแม่สวรรค์(1,880) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
13 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,325.00            3,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(3,325) ร้านแม่สวรรค์(3,325) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2564
14 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 200.00              200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(200) ร้านแม่สวรรค์(200) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2564
15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,850.00            2,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(2,850) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(2,850) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 7  ตุลาคม  2564
16 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 400.00              400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สวรรค์(400) ร้านแม่สวรรค์(400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,940.00            4,940.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควิปเม้นท(์4,940) บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควิปเม้นท(์4,940) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  ตุลาคม  2564
18 วัสดุอุปโภคบริโภค 870.00              870.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(870) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(870) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2564
19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,500.00          35,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน(35,500) หจก.ภาสิน(35,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2564
20 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,690.00          10,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด ปลาคอม(10,690) ร้าน ปอ แอนด ปลาคอม(10,690) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 36,440.00          36,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีแอนด์ บ ีปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี(36,440)หจก.บ ีแอนด์ บ ีปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี(36,440) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  ตุลาคม  2564
22 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,820.00            4,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(4,820) หจก.วิสาเทค(4,820) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
23 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 15,378.00          15,378.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(15,378) บจก.ก้ าหมงเคร่ืองครัว(15,378) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24,059.00          24,059.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควิปเม้นท(์24,059) บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควิปเม้นท(์24,059) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
25 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,260.00            2,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(2,260) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(2,260) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 14  ตุลาคม  2564
26 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,551.50            1,551.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(1,551.50) บจก.เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส(1,551.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  ตุลาคม  2564
27 จ้างเหมาบริการอื่น 560.00              560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์560) ร้านนาวาดีไซน(์560) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 4  ตุลาคม  2564
28 จ้างเหมาบริการอื่น 5,861.00            5,861.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สิริผ้าม่าน(5,861) ร้าน สิริผ้าม่าน(5,861) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 26  ตุลาคม  2564
29 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,840.00            1,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,840) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,840) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 27  ตุลาคม  2564
30 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 5,700.00            5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(5,700) นางสุทนิ  บรรดาศักด์ิ(5,700) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 29  ตุลาคม  2564

ต.ค.64 จัดซ้ือวสัดุเภสชักรรมและเวชภัณฑ์ยา 661,462.50       

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
1 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 14,950.00          14,950.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ข หจก.อิเลฟเว่น พลัซ/14,950.00 หจก.อิเลฟเว่น พลัซ/14,950.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 PO.01/2565   1/10/2564
2 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 27,000.00          27,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ข บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้/27,000.00บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้/27,000.00 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 PO.02/2565   1/10/2564
3 เวชภัณฑ์ยา N.S.S 5 ml. 2,140.00            5,350.00     เจาะจง (ข) บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ/2,140.- บจ.วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ/2,140.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.016/65   1/10/2564
4 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 100 mg. 65,912.00          66,200.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,912.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,912.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.017/65   1/10/2564
5 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 14,050.00          15,820.00    เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/14,050.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/14,050.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.024/65   1/10/2564
6 เวชภัณฑ์ยา Morphine sulfate 10 mg 8,750.00            8,750.00     เจาะจง (ข)ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด/8,750.-ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด/8,750.-ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.026/65   1/10/2564
7 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 18,250.00          24,656.40    เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/18,250.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/18,250.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.022/65   1/10/2564
8 เวชภัณฑ์ยา Seretide 25/125 MDI 32,100.00          44,940.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,100.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,100.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.021/65   1/10/2564
9 เวชภัณฑ์ยา Prazosin 1 mg. 14,400.00          14,625.00    เจาะจง (ข) บจ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์(1979)/14,400.- บจ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์(1979)/14,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.023/65   1/10/2564
10 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 6,420.00            6,420.00     เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/6,420.- บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว/6,420.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.027/65   1/10/2564
11 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 27,000.00          27,000.00    เจาะจง (ข) บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอน เลเบิล้/27,000.- บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอน เลเบิล้/27,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.01/65   1/10/2564
12 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 14,950.00          14950.00. เจาะจง (ข) หจก.อิเลฟเว่น พลัช/14,950.- หจก.อิเลฟเว่น พลัช/14,950.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.02/65   1/10/2564
13 เวชภัณฑ์ยา Enalapril 5 mg. 26,000.00          50,000.00    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/26,000.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/26,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.003/65   1/10/2564
14 เวชภัณฑ์ยา Fluphenazine 25 mg/ml. 13,500.00          14,770.00    เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/13,500.- บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/13,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.004/65   1/10/2564
15 เวชภัณฑ์ยา Paracetamol 325 mg. 3,210.00            3,600.00     เจาะจง (ข) บจ.ซีฟาม/3,210.- บจ.ซีฟาม/3,210.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.005/65   1/10/2564
16 เวชภัณฑ์ยา Omeprazloe 40 mg. inj 5,778.00            18,618.00    เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/5,778.-บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/5,778.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.006/65   1/10/2564
17 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 4,320.00            4,382.60     เจาะจง (ข) บจ.วิทยาศรม/4,320.- บจ.วิทยาศรม/4,320.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.009/65   1/10/2564
18 เวชภัณฑ์ยา Potassium Chloride 500mg/5ml. 15,000.00          15,000.00    เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/15,000.- บจ.สหแพทย์เภสัช/15,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.012/65   1/10/2564
19 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 48,050.00          68,500.00    เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/48,050.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/48,050.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.013/65   1/10/2564
20 เวชภัณฑ์ยา Vitamin B complex 5,750.00            5,750.00     เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอร่ี/5,750.- บจ.เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บบอราตอร่ี/5,750.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.009/65   1/10/2564
21 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,120.00          12,497.60    เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/10,120.- บจ.บางกอก ดรัก/10,120.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.016/65   1/10/2564
22 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 12,750.00          12,750.00    เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ/12,750.- บจ.พาตาร์แลบ/12,750.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.001/65   1/10/2564
23 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 49,500.00          75,100.00    เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาคราเจ็ดดาว/49,500.- บจ.หา้งขายยาคราเจ็ดดาว/49,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.014/65   1/10/2564
24 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 37,940.00          105,007.00 เจาะจง (ข) บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/37,940.- บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/37,940.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.017/65   1/10/2564
25 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,700.00          11,962.60 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/11,700.- บจ.โกลบอลฟาร์ม/11,700.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.019/65   1/10/2564
26 เวชภัณฑ์ยา Mixtard 77,800.00          78,110.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/77,800.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/77,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.015/65   1/10/2564

27 เวชภัณฑ์ยา Aromatic ammonia spirit 60 ml 8,000.00            8,000.00 เจาะจง (ข) โรงงานเภสัชกรรมทหาร/8,000.- โรงงานเภสัชกรรมทหาร/8,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.020/65   1/10/2564

28 เวชภัณฑ์ยา N.S.S irrigation 1,000 ml 7,500.00            9,630.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/7,500.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/7,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.018/65   1/10/2564
29 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 12,975.00          16,610.00    เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/12,975.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/12,975.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.025/65   1/10/2564
30 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 65,647.50          75,149.30 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/65,647.50 องค์การเภสัชกรรม/65,647.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.002/65   1/10/2564

ต.ค.64 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 436,710.00       



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63,750 63,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
33 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
34 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 33,750 33,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
35 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 84,000 84,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
36 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 58,200 58,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
37 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 78,105 78,105 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
38 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 37,655 37,655 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
39 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,950 4,950 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
40 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,800 3,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64
41 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 19-Oct-64

ต.ค.64 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 322,268.40       

1 วัสดุการแพทย์ 27,306.40          27,306.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
2 วัสดุการแพทย์ 3,120.00            3,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
3 วัสดุการแพทย์ 3,800.00            3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
4 วัสดุการแพทย์ 18,500.00          18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
5 วัสดุการแพทย์ 6,020.00            6,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
6 วัสดุการแพทย์ 4,922.00            4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
7 วัสดุการแพทย์ 38,000.00          38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พี บริษัท เอฟ ซี พี ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
8 วัสดุการแพทย์ 96,000.00          96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
9 วัสดุการแพทย์ 41,600.00          41,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
10 วัสดุการแพทย์ 21,000.00          21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64
11 วัสดุการแพทย์ 62,000.00          62,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีพ ีพานิชย์ ร้าน พ ีพ ีพานิชย์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 11-Oct-64

พ.ย.64 จัดซ้ือจัดจ้างวสัดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร 274,420.80       

1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,965.00            3,965.00     เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,965) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(3,965) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 5  พฤศจิกายน  2564
2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2,600.00            2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,600) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(2,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 5  พฤศจิกายน  2564
3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,182.00            2,182.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,182) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,182) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจิกายน  2564
4 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 871.00              871.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(871) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(871) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 9  พฤศจิกายน  2564
5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,420.00            6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด(6,420) บริษัท โอเอ(ประเทศไทย)จ ากัด(6,420) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจิกายน  2564
6 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 25,668.00          25,668.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทท(ี25,668) ร้านน้องนัทท(ี25,668) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจิกายน  2564
7 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 37,547.00          37,547.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด(37,547) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด(37,547) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  พฤศจิกายน  2564
8 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 4,975.00            4,975.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(4,975) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(4,975) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 3  พฤศจิกายน 2564



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,235.00            4,235.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(4,235) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(4,235) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจิกายน  2564
10 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,103.00            3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซียอินดัสเตรียล แก๊ส จ ากัด(3,103) บริษัท เอซียอินดัสเตรียล แก๊ส จ ากัด(3,103) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจิกายน  2564
11 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00            7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(7,500) หจก.บรีุรัมย์เฟอร์นิเจอร์(7,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจิกายน  2564
12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,260.00            2,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(2,260) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วิส(2,260) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจิกายน  2564
13 จ้างเหมาบริการอื่น 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฝาแก้วการช่าง(2,500) ร้านฝาแก้วการช่าง(2,500) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 18  พฤศจิกายน  2564
14 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 1,659.00            1,659.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,659) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(1,659) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤศจิกายน  2564
15 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,399.00            2,399.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,399) หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท(2,399) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  พฤศจิกายน  2564
16 จ้างเหมาบริการอื่น 3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(3,000) ร้านบอสแอร์เซอร์วิส(3,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 23  พฤศจิกายน  2564
17 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,240.00            3,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค(3,240) หจก.วิสาเทค(3,240) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  พฤศจิกายน  2564
18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,034.00          22,034.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควิปเม้นท ์จ ากัด(22,034)บจก.ผลบญุ ออฟฟศิอิควิปเม้นท ์จ ากัด(22,034) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจิกายน  2564
19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,865.00            9,865.00 เฉพาะเจาะจง บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากัด(9,865) บ.ก้ าหมงเคร่ืองครัว จ ากัด(9,865) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 17  พฤศจิกายน  2564
20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,000) หจก.บรีุรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,000) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 18  พฤศจิกายน  2564
21 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 22,600.00          22,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(22,600) หจก.บรีุรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค(22,600) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 19  พฤศจิกายน  2564
22 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,560.00          11,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม(11,560) ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม(11,560) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  พฤศจิกายน  2564
23 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 14,980.00          14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด(14,980) บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จ ากัด(14,980) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  พฤศจิกายน  2564
24 จ้างบริการพนักงานท าความสะอาด 6,600.00            6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ บรรดาศักด์ิ(6,600) นางสุทนิ บรรดาศักด์ิ(6,600) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2564
25 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 35,109.00          35,109.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทท(ี35,109) ร้านน้องนัทท(ี35,109) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2564
26 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 2,230.00            2,230.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,230) โรงน้ าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง(2,230) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2564
27 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 34,318.80          34,348.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด(34,348.80) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด(34,348.80) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 30  พฤศจิกายน  2564

ต.ค.64 จัดซ้ือวสัดุเภสชักรรมและเวชภัณฑ์ยา 547,456.70       

28 เวชภัณฑ์ยา 13 รายการ 97,833.10          97,833.10    เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/97,833.10 องค์การเภสัชกรรม/97,833.10 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.029/65   1/11/2564
29 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 62,110.00          62,110.00    เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/62,110.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/62,110.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.030/65   1/11/2564
30 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 19,000.00          19,000.00    เจาะจง (ข) บจ.เครส ฟาร์มา/19000 บจ.เครส ฟาร์มา/19000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.031/65   1/11/2564
31 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 76,000.00          76,000.00    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล/76000 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล/76000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.032/65   1/11/2564
32 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 15,000.00          15,000.00    เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/15000 บจ.ยูเมด้า/15000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.033/65   1/11/2564
33 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 8,000.00            8,000.00     เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/8000 บจ.หา้งขายยาตราเจ็ดดาว/8000 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.034/65   1/11/2564
34 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 2,600.00            2,600.00     เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2600 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.035/65   1/11/2564
35 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 8,752.60            8,752.60     เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/8752.60 บจ.อาร์เอ็กซ์/8752.60 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.036/65   1/11/2564
36 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 5,300.00            5,300.00     เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/5300 บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล/5300 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.037/65   1/11/2564
37 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 6,500.00            6,500.00     เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/6500 บจ.บางกอก ดรัก/6500 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.038/65   1/11/2564
38 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,250.00            8,250.00 เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/8250 บจ.โปลิฟาร์ม/8250 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.039/65   1/11/2564
39 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 14,552.00          14,552.00 เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14552บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/14552 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.040/65   1/11/2564
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ล าดับที่
40 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 19,795.00          19,795.00 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/19795 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/19795 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.041/65   1/11/2564
41 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 4,050.00            4,050.00 เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/4050 บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/4050 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.042/65   1/11/2564
42 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 10,190.00          10,190.00 เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/10190 บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/10190 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.043/65   1/11/2564
43 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,080.00          11,080.00 เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/11080 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/11080 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.044/65   1/11/2564
44 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 49,200.00          49,200.00 เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/49200 บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/49200 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.045/65   1/11/2564
45 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 5,500.00            5,500.00 เจาะจง (ข) บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/5500 บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม/5500 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.046/65   1/11/2564
46 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 17,100.00          17,100.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/17100 บจ.ยูโทเปีย้น/17100 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.047/65   1/11/2564
47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 7,400.00            7,400.00 เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/7400 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี/7400 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.048/65   1/11/2564
48 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,500.00            8,500.00 เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/8500 บจ.พรอส ฟาร์มา/8500 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.049/65   1/11/2564
49 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 1,120.00            1,120.00 เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี/1120 บจ.เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอร่ี/1120 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี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.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.051/65   1/11/2564
51 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,800.00            3,800.00 เจาะจง (ข) บจ.โกลบอบลฟาร์ม/3800 บจ.โกลบอบลฟาร์ม/3800 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.052/65   1/11/2564
52 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 4,200.00            4,200.00 เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/4200 บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/4200 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.053/65   1/11/2564
53 เวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 3,624.00            3,624.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3624 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3624 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.054/65   1/11/2564

ต.ค.64 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 372,125.00       

54 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,700 28,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
55 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 69,200 69,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.  ไทย ไดแอ็กนอสติก ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
56 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 79,575 79,575 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
57 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,600 45,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
58 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
59 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
60 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 52,500 52,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
61 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,300 6,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
62 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,300 1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
63 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,000 8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เบทเทอร์แพค็พลัส บจ. เบทเทอร์แพค็พลัส ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64
64 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8,450 8,450 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บจ. แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 18-Nov-64

ต.ค.64 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 227,232

65 วัสดุการแพทย์ 14,100.00          14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
66 วัสดุการแพทย์ 10,960.00          10,960.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
67 วัสดุการแพทย์ 11,880.00          11,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
68 วัสดุการแพทย์ 10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
69 วัสดุการแพทย์ 7,205.00            7,205.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ(ส านักงานใหญ)่หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัซ(ส านักงานใหญ)่ เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64



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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
70 วัสดุการแพทย์ 9,844.00            9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
71 วัสดุการแพทย์ 10,914.00          10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
72 วัสดุการแพทย์ 14,796.00          14,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ ซี พ ีจ ากัด บริษัท เอฟ ซี พ ีจ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 08-Nov-64
73 วัสดุการแพทย์ 7,280.00            7,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
74 วัสดุการแพทย์ 11,200.00          11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
75 วัสดุการแพทย์ 3,292.00            3,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
76 วัสดุการแพทย์ 2,760.00            2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
77 วัสดุการแพทย์ 24,781.00          24,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส บริษัท เอเชีย อินดัสเตรียล แก๊ส เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
78 วัสดุการแพทย์ 26,250.00          26,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทค จ ากัด บริษัท ซันตาเทค จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
79 วัสดุการแพทย์ 33,020.00          33,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีพ ีพานิชย์ ร้าน พ ีพ ีพานิชย์ เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
80 วัสดุการแพทย์ 6,150.00            6,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64
81 วัสดุการแพทย์ 22,300.00          22,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 22-Nov-64

ธ.ค.64 จัดซ้ือจัดจ้างวสัดุ-ครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร 20,195.00         

1 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 340.00              340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทท(ี340) ร้านนัทท(ี340) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 1  ธันวาคม  2564
2 จ้างบริการ BMS-Hosxp Activation 2565 19,855.00          19,855.00    เฉพาะเจาะจง บจก.บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์(19,855) บจก.บางกอก เมดิคอลซอฟต์แวร์(19,855) สืบราคาจากการจ้างย้อนหลัง 8  ธันวาคม  2564

ธ.ค.64 จัดซ้ือวสัดุเภสชักรรมและเวชภัณฑ์ยา 554,599.60       

3 เวชภัณฑ์ยา Poly-Oph 6,321.60            6,321.60     เจาะจง (ข) บจ.แสงไทยเมดิคอล/6,321.60.- บจ.แสงไทยเมดิคอล/6,321.60.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.070/65   1/12/2564
4 เวชภัณฑ์ยา Aspirin 81 mg. 9,900.00            10,800.00    เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/9,900.- บจ.ยูเมด้า/9,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.071/65   1/12/2564
5 เวชภัณฑ์ยา Theophyline 4,815.00            6,000.00     เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,815.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,815.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.072/65   1/12/2564
6 เวชภัณฑ์ยา ยาอมมะแว้ง 3,400.00            3,400.00     เจาะจง (ข) บจ.แก้วมังกรเภสัช/3,400.- บจ.แก้วมังกรเภสัช/3,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.073/65   1/12/2564
7 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,880.00          24,173.00    เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/11,880.- บจ.โปลิฟาร์ม/11,880.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.074/65   1/12/2564
8 เวชภัณฑ์ยา Etonogestrel 27,445.50          27,445.50    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/27,445.50.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.075/65   1/12/2564
9 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 18,400.00          23,291.65    เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/18,400.- หจก.ภิญโญฟาร์มาซี/18,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.076/65   1/12/2564
10 เวชภัณฑ์ยา Ferrous fumarate 7,800.00            7,800.00     เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/7,800.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.077/65   1/12/2564
11 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 17,050.00          20,058.00    เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/17,050.- บจ.วี.แอนด์.วี. กรุงเทพฯ/17,050.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.078/65   1/12/2564
12 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 63,600.00          93,602.80    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/63,600.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี/63,600.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.079/65   1/12/2564
13 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 20,750.00          22,810.00    เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/20,750.- บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์/20,750.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.080/65   1/12/2564
14 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 17,000.00          30,670.00    เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/17,000.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/17,000.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.081/65   1/12/2564
15 เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ 46,745.00          80,945.00    เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/46,745.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/46,745.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.082/65   1/12/2564
16 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 10,500.00          12,300.00    เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.083/65   1/12/2564
17 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 10,520.00          12,740.00    เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/10,520.- บจ.ท.ีแมน ฟาร์มา/10,520.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.084/65   1/12/2564
18 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 46,440.00          60,465.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/46,440.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/46,440.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.085/65   1/12/2564
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แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1/2565
โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
19 เวชภัณฑ์ยา Omeprazloe 40 mg. inj 3,624.00            18,618.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3,624.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3,624.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.086/65   1/12/2564
20 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,280.00            11,470.40    เจาะจง (ข) บจ.บางกอก ดรัก/9,280.- บจ.บางกอก ดรัก/9,280.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.087/65   1/12/2564
21 เวชภัณฑ์ยา Phenytoin 65,912.00          66,200.00    เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,912.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/65,912.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.088/65   1/12/2564
22 เวชภัณฑ์ยา Hydralazine 22,900.00          75,007.00    เจาะจง (ข) บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/22,900.- บจ.ชุมชนเภสัชกรรม/22,900.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.089/65   1/12/2564
23 เวชภัณฑ์ยา Dextromethorpan 8,400.00            12,000.00    เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาคราเจ็ดดาว/8,400.- บจ.หา้งขายยาคราเจ็ดดาว/8,400.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.090/65   1/12/2564
24 เวชภัณฑ์ยา Ceftriaxone 7,740.00            16,500.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/7,740.- บจ.ยูโทเปีย้น/7,740.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.091/65   1/12/2564
25 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 13,696.00          15,074.40 เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/13,696.- บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์/13,696.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.092/65   1/12/2564
26 เวชภัณฑ์ยา Silver sulfadiazine 4,269.00            4,269.00 เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอ็กซ์/4,269.- บจ.อาร์เอ็กซ์/4,269.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.093/65   1/12/2564
27 เวชภัณฑ์ยา O.R.S. 7,704.00            7,704.00 เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ๊ัว/7704 บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ๊ัว/7704 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.094/65   1/12/2564
28 เวชภัณฑ์ยา Streptokinase 10,800.00          10,800.00 เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/10800 บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/10800 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.095/65   1/12/2564
29 เวชภัณฑ์ยา Lorazepam 10,500.00          10,500.00    เจาะจง (ข) บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- บจ.โกลบอลฟาร์ม/10,500.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.096/65   1/12/2564
30 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 65,647.50          75,149.30 เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/65,647.50 องค์การเภสัชกรรม/65,647.50 ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.097/65   1/12/2564
31 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 1,560.00            1,560.00     เจาะจง (ข) กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด อย./1,560.- กลุ่มเงินทนุหมุนเวียนยาเสพติด อย./1,560.- ตาม ระเบยีบพรบ.จัดซ้ือฯป ี2560 Po.098/65   1/12/2564

ธ.ค.64 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 41,115.00         

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16,500.00          16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทค จ ากัด บริษัท ซันตาเทค จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,500.00            3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไฮแวน เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,075.00            3,075.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 18,040.00          18,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เสนอราคาตามข้อตกลง 09-Dec-64


