
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เม.ย.65
1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,794.00               2,794.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 18  เมษายน  2565
2 จา้งซ่อมแซมหอ้งพักอาคารพักพยาบาล 73,000.00             73,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควิสุทธ์ิ ร้านโชควิสุทธ์ิ สืบราคาจากทอ้งตลาด 18  เมษายน  2565
3 จา้งบริการขนย้ายขยะติดเชือ้ 41,912.00             41,912.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 19  เมษายน  2565
4 ซ้ือวัสดุอื่น 6,530.00               6,530.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซนด์เมด บจก.เซนด์เมด สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
5 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 54,550.00             54,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง หจก.บรีุรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมอืง สืบราคาจากทอ้งตลาด 20  เมษายน  2565
6 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 40,617.80             40,617.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
7 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 95,015.00             95,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
8 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,505.00               3,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนอุไรพันธ์ ร้านสวนอุไรพันธ์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 4  เมษายน  2565
9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,530.00               4,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนอุไรพันธ์ ร้านสวนอุไรพันธ์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2565
10 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 15,920.00             15,920.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2565
11 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,000.00               3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอ(ประเทศไทย) บจก.โอเอ(ประเทศไทย) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
12 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 33,922.00             33,922.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ บจก.ผลบญุออฟฟิศอิควิปเมน้ท์ สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 20  เมษายน  2565
13 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 30,240.00             30,240.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว บจก.ก้้าหมงเคร่ืองครัว สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  เมษายน  2565
14 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,040.00               7,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิสาเทค หจก.วิสาเทค สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 21  เมษายน  2565
15 จา้งเหมาบริการอื่น 30,200.00             30,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 8  เมษายน  2565
16 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,000.00               2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วิส ร้านบอสแอร์เซอร์วิส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 25  เมษายน  2565
17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,882.00               2,882.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท หจก.ย่ิงเจริญโฮมมาร์ท สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 26  เมษายน  2565
18 จา้งบริการพนักงานท้าความสะอาด 7,920.00               7,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทนิ  บรรกาศักด์ิ นางสุทนิ  บรรกาศักด์ิ สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง 2  พฤษภาคม  2565
19 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,103.00               3,103.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส บจก.เอเซียอินดัสเตรียล แก๊ส สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 1  เมษายน  2565
20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,600.00               8,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปอแอนด์ปลาคอม ร้านปอแอนด์ปลาคอม สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 22  เมษายน  2565
21 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 11,260.00             11,260.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง โรงน้้าด่ืม กทบ.บา้นหนองแวง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565
22 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 44,960.00             44,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บแีอนด์บปีากชอ่งสเตชัน่เนอร์ร่ี หจก.บแีอนด์บปีากชอ่งสเตชัน่เนอร์ร่ี สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565
23 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 44,206.40             44,206.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง สหกรณ์นิคมแคนดง สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565
24 ซ้ือวัสดุอุปโภคบริโภค 79,393.00             79,393.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที ร้านนัทที สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง 29  เมษายน  2565

25 เวชภัณฑ์ยา Domperidone 5 mg/5ml. 3,300.00               3,852.00        เจาะจง (ข) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.164/65      1/4/2565

26
เวชภัณฑ์ยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg. 18,190.00             20,850.00      เจาะจง (ข) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) บจ.แคสปา้ ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.165/65      1/4/2565

27 เวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg. 26,600.00             35,300.00      เจาะจง (ข) บจ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) บจ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.166/65      1/4/2565

28 เวชภัณฑ์ยา Etonogestrel 68 mg. 27,445.50             27,445.50      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.167/65      1/4/2565

29 เวชภัณฑ์ยา Theophylline 200 mg. 4,815.00               6,000.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.168/65      1/4/2565

30 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,625.00               18,475.00      เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.169/65      1/4/2565

31 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 21,400.00             32,000.00      เจาะจง (ข) บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล บจ.ท.ีแมน ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.170/65      1/4/2565

32 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 15,850.00             15,850.00      เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.171/65      1/4/2565

ล้าดับที่

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่3/2565
โรงพยาบาลแคนดง



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล้าดับที่

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่3/2565
โรงพยาบาลแคนดง

33 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg. 15,000.00             18,600.00      เจาะจง (ข) บจ.อาโปเตก้า บจ.อาโปเตก้า ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.172/65      1/4/2565

34 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8,235.00               24,075.00      เจาะจง (ข) หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.173/65      1/4/2565

35 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 9,940.00               12,000.00      เจาะจง (ข) บจ. ซีฟาม บจ. ซีฟาม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.174/65      1/4/2565

36 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 21,820.00             58,903.50      เจาะจง (ข) บจม.ชมุชนเภสัชกรรม บจม.ชมุชนเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.175/65      1/4/2565

37 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 16,000.00             16,000.00      เจาะจง (ข) บจ.หมอยาไทย บจ.หมอยาไทย ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.176/65      1/4/2565

38 เวชภัณฑ์ยา Acetylcysteine 200 mg. 8,346.00               8,346.00        เจาะจง (ข) บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.177/65      1/4/2565

39 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg. 4,832.00               4,832.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.178/65      1/4/2565

40 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,150.00             16,050.00      เจาะจง (ข) บจ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพ บจ.วี.แอนด์.วี.กรุงเทพ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.179/65      1/4/2565

41 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 32,960.00             85,805.60      เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.180/65      1/4/2565

42 เวชภัณฑ์ยา Seretide 25/125 25,680.00             35,680.00      เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.181/65      1/4/2565

43 เวชภัณฑ์ยา Streptokinase 1.5 MU 5,400.00               5,400.00        เจาะจง (ข) บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง บจ.คอสมา่ เทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.182/65      1/4/2565

44 เวชภัณฑ์ยา Antacid 240 ml. 4,050.00               4,050.00        เจาะจง (ข) บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ บจ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.183/65      1/4/2565

45 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 11,700.00             11,700.00      เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ บจ.พาตาร์แลบ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.184/65      1/4/2565

46 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 71,925.20           121,716.70   เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.185/65      1/4/2565

47 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 14,300.00           19,102.80    เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.186/65      1/4/2565

48 เวชภัณฑ์ยา Acetylcysteine 200 mg. 17,250.00           17,250.00    เจาะจง (ข) หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.187/65      1/4/2565

49 เวชภัณฑ์ยา ยาแกไ้อมะขามปอ้ม 60 ml. 2,000.00               2,000.00        เจาะจง (ข) บจ.แก้วมงักรเภสัช บจ.แก้วมงักรเภสัช ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.188/65      1/4/2565

50 เวชภัณฑ์ยา Omeprazole 40 mg. 4,832.00               4,832.00        เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.189/65      1/4/2565

51 เวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 Gm. 6,000.00            8,346.00     เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น บจ.ยูโทเปีย้น ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.190/65      1/4/2565

52 เวชภณฑ์ยา Cotrimoxazole 5 ml. 6,810.00             6,810.55      เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.191/65      1/4/2565

53 เวชภัณฑ์ยา Kalimate 5 Gm. 14,400.00           14,400.00    เจาะจง (ข) บจ.มาสุ บจ.มาสุ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.192/65      1/4/2565

54 เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ 29,550.00           31,656.80    เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.193/65      1/4/2565

55 เวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg. 30,000.00          40,000.00   เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา บจ.พรอส ฟาร์มา ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.194/65      1/4/2565

56 เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 26,279.20           27,758.40    เจาะจง (ข) บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 Po.195/65      1/4/2565
57 วัสดุเภสัชกรรม 3 รายการ 16,800.00             16,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ข หจก.อิเลฟเว่น พลัซ หจก.อิเลฟเว่น พลัซ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 PO.04/2565   1/4/2565
58 วัสดุเภสัชกรรม 2 รายการ 29,500.00             29,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ข บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ บจ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้ ตาม ระเบยีบพรบ.จดัซ้ือฯป ี2560 PO.05/2565   1/4/2565


