
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ม.ค.66 ยอดสรุปต่อเดือน มกราคม  2566 2,688,256.03                   

132/2566

30  พฤศจกิายน  2565

131/2566

30  พฤศจกิายน  2565

172/2566

28  ธนัวาคม 2565

171/2566

28  ธนัวาคม 2565

ร้านโชควสุิทธิ(์479,000) สัญญาจา้ง 1/2566

ร้านคูณเจริญทรัพย(์490,500) 1  พฤศจกิายน  2565

ร้านปัณณวชิญเ์ซนเตอร์(488,300)

133/2566

30  พฤศจกิายน  2565

134/2566

30  พฤศจกิายน  2565

177/2566

29  ธนัวาคม  2565

176/2566

29  ธนัวาคม  2565

179/2566

29  ธนัวาคม  2565

192/2566

6  มกราคม  2566

191/2566

6  มกราคม  2566

186/2566

29  ธนัวาคม  2566
13 จา้งเหมาบริการพนักงานประกอบอาหาร 12,235.00                          12,235.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจฬุาลักษณ์  ยีรัมย์(12,235) นางสาวจฬุาลักษณ์  ยีรัมย์(12,235) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

11 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 3,450.00                           3,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ์ (3,450) ร้านโชควสุิทธิ์ (3,450) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

12 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 3,000.00                           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ (3,000) ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ (3,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน 7,000.00                           7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดอรน พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(7,000) บจก.โมเดอรน พร้ินเทค แอนด์ เลเบิล้(7,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

10 ซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 64,030.00                          64,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ์ (64,030) ร้านโชควสุิทธิ์ (64,030) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

7 ซ้ือวสัดุอปุโภคบริโภค 1,820.00                           1,820.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(1,820) โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(1,820) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน 5,340.00                           5,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(5,340) หจก.ปาเมธเซลแอนด์เซอร์วสิ(5,340) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

5 จา้งกอ่สร้างโรงจอดรถยนต์แบบมีหลังคา 479,000.00                        479,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ(์479,000) สืบราคาจากท้องตลาด

6 ซ้ือวสัดุอปุโภคบริโภค 48,018.00                          479,001.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที(48,018) ร้านนัทที(48,018) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

3 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 2,689.00                           2,689.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,689) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,689) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

4 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 902.00                              902.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(902) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(902) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

1 จา้งบริการพนักงานประกอบอาหาร 12,236.00                          12,236.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจฬุาลักษณ์  ยีรัมย์(12,236) นางสาวจฬุาลักษณ์  ยีรัมย์(12,236) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

2 จา้งบริการพนักงานท าความสะอาด 9,450.00                           9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทิน  บรรดาศักด์ิ(9,450) นางสุทิน  บรรดาศักด์ิ(9,450) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

185/2566

29  ธนัวาคม  2566

190/2566

6  มกราคม 2566

135/2566

30  พฤศจกิายน 2565

207/2566

9  มกราคม  2566

201/2566

9  มกราคม  2566

244/2566

23  มกราคม  2566

190/2566

6  มกราคม  2566

จา้งเหมาบริการเคร่ืองรับสัญญาณภาพเอก สัญญาจา้ง 10 /2565

ซเรย์เป็นดิจติอลชนิดชุดรับภาพแฟลต 24  กมุภาพนัธ ์ 2565

 158 /2566

12  มกราคม 2566

 216 /2566

16  มกราคม 2566

 172 /2566

26  ธนัวาคม 2565

 156 /2566

12  มกราคม 2566

 217 /2566

16  มกราคม 2566

 138 /2566

30  พฤศจกิายน 2565
27 จดัจา้งเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย 12,597.00                          12,597.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี(12,597) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี(12,597) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

25 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 809.00                              809.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(809) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(809) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

26 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 4,227.00                           4,227.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(4,227) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(4,227) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

23 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 5,552.00                           5,552.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(5,552) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(5,552) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

24 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 118,800.00                        118,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอม็.บี.ดีเซอร์จคัิล ซัพพลาย(118,800) บจก.เอม็.บี.ดีเซอร์จคัิล ซัพพลาย(118,800) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

21 270,000.00                        270,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,500) บจก.ทีจแีอล เมดิคัล ซิสเต็มส์(22,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

22 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 10,443.20                          10,443.20 เฉพาะเจาะจง บจก.บีเอม็เอส โปรเซอร์วสิ(10,443.20) บจก.บีเอม็เอส โปรเซอร์วสิ(10,443.20) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

19 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,450.00                           3,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง(3,450) หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง(3,450) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

20 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,000.00                           5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแคนดงไดนาโม(5,000) ร้านแคนดงไดนาโม(5,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

17 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 1,000.00                           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟลิเตอร์ มาร์ท (1,000) บจก.ฟลิเตอร์ มาร์ท (1,000) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

18 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4,100.00                           4,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(4,100) หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(4,100) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

15 จดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 28,355.00                          28,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็เอส แทรค(ประเทศไทย)จ ากดั(28,355) บริษทั เอม็เอส แทรค(ประเทศไทย)จ ากดั(28,355) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

16 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 48,463.70                          48,763.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์กรณ์นิคมแคนดง จ ากดั(48,463.70) สหกรณ์กรณ์นิคมแคนดง จ ากดั(48,463.70) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

14 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 10,500.00                          10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทิน  บรรดาศักด์ิ(10,500) นางสุทิน  บรรดาศักด์ิ(10,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

 208 /2566

9  มกราคม 2566

 132 /2566

2  ธนัวาคม 2565

 157 /2566

12  มกราคม 2566

 189 /2566

29  ธนัวาคม 2565

 188 /2566

30  ธนัวาคม 2565

 223 /2566

18  มกราคม 2566

 224 /2566

18  มกราคม 2566

 183 /2566

6  มกราคม 2566

 226 /2566

18  มกราคม 2566

 225 /2566

18  มกราคม 2566

 222 /2566

18  มกราคม 2566

 181 /2566

3  มกราคม 2566

 182 /2566

5  มกราคม 2566

 243 /2566

23  มกราคม 2566
41 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 23,550.70                          23,550.70 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามยูเนีย่นเคมีคอล(23,550.70) บจก.สยามยูเนีย่นเคมีคอล(23,550.70) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

39 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 2,638.00                           2,638.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,638) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(2,638) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

40 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,658.50                           1,658.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียอนิดัสเตรียล แกส๊(1,358.50) บจก.เอเซียอนิดัสเตรียล แกส๊(1,358.50) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

37 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 450.00                              450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(450) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(450) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

38 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 13,208.00                          13,208.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ผลบุญ ออฟฟศิ อคิวปิเม้นท์(13,208) บจก.ผลบุญ ออฟฟศิ อคิวปิเม้นท์(13,208) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

35 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,536.00                           1,536.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,536) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,536) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

36 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 11,750.00                          11,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(11,750) หจก.ปาเมธเซลส์แอนด์เซอร์วสิ(11,750) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

33 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 8,264.00                           8,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัก้ าหมงเคร่ืองครัว (8,264) บริษทัก้ าหมงเคร่ืองครัว (8,264) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

34 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 730.00                              730.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เรืองแสงไทย (730) บจก.เรืองแสงไทย (730) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

31 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 37,166.00                          37,166.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากดั (37,166) สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากดั (37,166) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

32 จดัซ้ือวสัดุอปุโภคบริโภค 49,363.00                          49,363.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนัทที (49,363) ร้านน้องนัทที (49,363) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

29 จดัซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 22,000.00                          22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย(22,000) หจก.เรืองแสงไทย(22,000) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

30 จดัจา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1,400.00                           1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,400) หจก.บุรีรัมย์คอมพวิเตอร์ คูเมือง(1,400) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

28 จดัซ้ือวสัดุอืน่ 32,314.00                          32,314.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เด็กซ์ทรัส เอน็จเินียร่ิง(32,314) บจก.เด็กซ์ทรัส เอน็จเินียร่ิง(32,314) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง
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45 เวชภณัฑ์ยาแกไ้อมะขาป้อม 60 ml. 2,000.00                           2,000.00                           เจาะจง (ข) บจ.แกว้มังกรเภสัช/2,000.- บจ.แกว้มังกรเภสัช/2,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.102/66      3/01/2566

46 เวชภณัฑ์ยา Hydralazine 25 mg. tab. 26,200.00                          75,007.00                          เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/26,200.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/26,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.103/66      3/01/2566

47 เวชภณัฑ์ยา CPM 2 mg/5 ml. syrup.                            2,800.00                            3,004.00 เจาะจง (ข) บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2,800.- บจ.พาตาร์แลบ(2517)/2,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.104/66      3/01/2566

48 เวชภณัฑ์ยา Calcium carbonate 600 mg.                           11,299.20                           13,800.00 เจาะจง (ข)  บจ.พรอส ฟาร์มา/11,299.20.-  บจ.พรอส ฟาร์มา/11,299.20.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.105/66      3/01/2566

49 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 13,407.10                          22,114.50                          เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอก็ซ์/13,407.10.- บจ.อาร์เอก็ซ์/13,407.10.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.106/66      3/01/2566

50 เวชภณัฑ์ยา Ceftazidime 1 Gm. Inj. 11,556.00                          16,692.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/11,556.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/11,556.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.107/66      3/01/2566

51 เวชภณัฑ์ยา Implanon 68 mg. implant 36,594.00                          36,594.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/36,594.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/36,594.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.108/66      3/01/2566

52 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 8,040.00                           8,060.00                           เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/8,040.- บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/8,040.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.109/66      3/01/2566

53 เวชภณัฑ์ยา Molnupiravir 200 mg.                           14,400.00                           14,400.00 เจาะจง (ข)  บจ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์/14,400.-  บจ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์/14,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.110/66      3/01/2566

54 เวชภณัฑ์ยา Isosorbide 10 mg. tab. 9,900.00                           16,200.00                          เจาะจง (ข) บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/9,900.- บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/9,900.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.111/66      3/01/2566

55 เวชภณัฑ์ยาPoly-Oph. 5 ml. 4,214.40                           4,214.40                           เจาะจง (ข) บจ.แสงไทยเมดิคอล/4,214.40.- บจ.แสงไทยเมดิคอล/4,214.40.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.112/66      3/01/2566

56 เวชภณัฑ์ยา Losartan 50 mg. tab. 40,000.00                          55,000.00                          เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/40,000.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/40,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.113/66      3/01/2566

57 เวชภณัฑ์ยา Omeprazole 20 mg. cap.                            9,200.00                           12,400.00 เจาะจง (ข)  บจ.ฟาร์มาดิกา/9,200.-  บจ.ฟาร์มาดิกา/9,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.114/66      3/01/2566

58 เวชภณัฑ์ยา Risperidone 2 mg. 26,600.00                          35,300.00                          เจาะจง (ข) บจ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย)/26,600.- บจ.นิวฟาร์มา (ประเทศไทย)/26,600.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.115/66      3/01/2566

59 เวชภณัฑ์ยา 7 รายการ 33,276.20                          83,136.70                          เจาะจง (ข) องค์การเภสัชกรรม/33,276.20.- องค์การเภสัชกรรม/33,276.20.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.116/66      3/01/2566

60 เวชภณัฑ์ยา Lactulose 100 ml. 9,000.00                           11,770.00                          เจาะจง (ซ) บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/9,000.- บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/9,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.117/66      3/01/2566

61 เวชภณัฑ์ยา CPM 2 mg/5 ml. syrup. 6,400.00                           6,400.00                           เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/6,400.- บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/6,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.118/66      3/01/2566

62 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 20,100.00                          27,880.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/20,100.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/20,100.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.119/66      3/01/2566

63 เวชภณัฑ์ยา Tramadol 100 mg/2 ml. 4,200.00                           4,492.00                           เจาะจง (ข) หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/4,200.- หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/4,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.120/66      3/01/2566

64 เวชภณัฑ์ยา Omeprazole 40 mg. Inj.                            3,975.00                           18,618.00 เจาะจง (ข)  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/3,975.-  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/3,975.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.121/66      3/01/2566

65 เวชภณัฑ์ยา Phenytoin 100 mg. tab. 32,956.00                          33,100.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/32,956.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.122/66      3/01/2566

66 เวชภณัฑ์ยาEnalapril 5 mg. 26,000.00                          50,000.00                          เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/26,000.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/26,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.123/66      3/01/2566

43 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 247,200.00                        247,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ (247,200) หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ (247,200) สืบราคาจากท้องตลาด

44 จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 19,500.00                          19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ ากดั (19,500) บริษทั ไบโอ แคล เซ็นเตอร์ จ ากดั (19,500) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

42 จดัซ้ือวสัดุอปุโภคบริโภค 3,760.00                           3,760.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(3,760) โรงน้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองแวง(3,760) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง
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67 เวชภณัฑ์ยา Warfarin 2 mg. 4,800.00                           4,800.00                           เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/4,800.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/4,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.124/66      3/01/2566

68 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 12,060.00                          12,060.00                          เจาะจง (ข) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา/12,060.- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา/12,060.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.125/66      3/01/2566

69 เวชภณัฑ์ยา Erig 1000 IU/5 ml. 10,400.00                          10,400.00                          เจาะจง (ข) บจ.ไบโอจนีีเทค/10,400.- บจ.ไบโอจนีีเทค/10,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.126/66      3/01/2566

70 เวชภณัฑ์ยา N.S.S. 100 ml. 4,400.00                           4,400.00                           เจาะจง (ข) บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/4,400.- บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/4,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.127/66      3/01/2566

71 เวชภณัฑ์ยา Roxithromycin 150 mg. 7,600.00                           7,600.00                           เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/7,600.- บจ.โปลิฟาร์ม/7,600.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.128/66      3/01/2566

72 เวชภณัฑ์ยา Paracetamol 325 mg.                            3,210.00 3,600.00 เจาะจง (ข) บจ.ซีฟาม/3,210.- บจ.ซีฟาม/3,210.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.129/66      3/01/2566

73 เวชภณัฑ์ยา N.S.S. 100 ml. 6,600.00                           9,630.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/6,600.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/6,600.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.130/66      3/01/2566

74 เวชภณัฑ์ยา Sodium bicarbonate 3.75 
g/50 ml.

3,000.00                           3,000.00 เจาะจง (ข) บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/3,000.- บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล/3,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.131/66      3/01/2566

75 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 6,640.00                           6,640.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/6,640.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/6,640.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.132/66      3/01/2566

76 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 30,750.00                          32,431.70 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/30,750.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/30,750.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.133/66      3/01/2566

77 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 2,280.00                           2,280.00 เจาะจง (ข) หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/2,280.- หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/2,280.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.134/66      3/01/2566

78 เวชภณัฑ์ยา Ampicillin 1 Gm. Inj. 8,000.00                           9,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์/8,000.- บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์/8,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.135/66      3/01/2566

79 เวชภณัฑ์ยา Simethicone 80 mg. 4,654.50                           4,654.50 เจาะจง (ข) บจ.อาร์เอก็ซ์/4,654.50.- บจ.อาร์เอก็ซ์/4,654.50.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.136/66      3/01/2566

80 เวชภณัฑ์ยา Methyl salicylate 25 mg. 10,500.00                          10,500.00 เจาะจง (ข) บจ.โปลิฟาร์ม/10,500.- บจ.โปลิฟาร์ม/10,500.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.137/66      3/01/2566

81 เวชภณัฑ์ยา Seretide 25/125 42,800.00                          59,920.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/42,800.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/42,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.138/66      3/01/2566

82 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 7,960.80                           7,960.80 เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/7,960.80.- บจ.สหแพทย์เภสัช/7,960.80.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.139/66      3/01/2566

83 เวชภณัฑ์ยา Haloperidol 5 mg. tab. 15,000.00                          17,120.00 เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/15,000.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/15,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.140/66      3/01/2566

84 เวชภณัฑ์ยา Domperidone 5 mg/5 ml. 4,800.00                           4,815.00 เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/4,800.- บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/4,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.141/66      3/01/2566

85 เวชภณัฑ์ยา Enalapril 5 mg. tab. 20,800.00                          40,000.00 เจาะจง (ข) บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/20,800.- บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/20,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.142/66      3/01/2566

86 เวชภณัฑ์ยา Cefazolin 1 g. Inj. 6,800.00                           8,000.00 เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/6,800.- บจ.ยูโทเปีย้น/6,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.143/66      3/01/2566

87
เวชภณัฑ์ยาลูกประคบ 3,000.00                           3,000.00 เจาะจง (ข) บจ.หมอยาไทย 101/3,000.- บจ.หมอยาไทย 101/3,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.144/66      3/01/2566

88 วสัดุเภสัชกรรม 2 รายการ 3,200.00                           3,200.00                           วธิเีฉพาะเจาะจง ข บจ.เบทเทอร์แพค็พลัส/3,200.- บจ.เบทเทอร์แพค็พลัส/3,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 PO.05/2566   3/01/2566

89 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจเอวาย อนิเตอร์เมดิคอล บจ.เจเอวาย อนิเตอร์เมดิคอล เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ30-Jan-66

90 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 53,875 53,875 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ30-Jan-66

91 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 38,500 38,500 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ30-Jan-66

92 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 19,725 19,725 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แกรนด์ไบโอเทค บจ. แกรนด์ไบโอเทค เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ30-Jan-66

93 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 45,000.00 45,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ30-Jan-66

94 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 36,679.60                          36,679.60                          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

95 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,250.00                           3,250.00                           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

96 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,250.00                          11,250.00                          เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

97 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,380.00                           1,380.00                           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

98 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,010.00                           1,010.00                           เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

99 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,260.00                          19,260.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

100 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 17,210.00                          17,210.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

101 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,000.00                          10,000.00                          เฉพาะเจาะจง บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

102 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,560.00                           8,560.00                           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

103 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,420.00                           3,420.00                           เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

104 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,108.80                           4,108.80                           เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

105 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 31,864.80                          31,864.80                          เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

106 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,800.00                           1,800.00                           เฉพาะเจาะจง หจก.เมด ซัพพลาย 2021 หจก.เมด ซัพพลาย 2021 เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

107 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,300.00                           9,300.00                           เฉพาะเจาะจง หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

108 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 22,950.00                          22,950.00                          เฉพาะเจาะจง หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Jan-66

109 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 11,287.43                          11,287.43                          วธิเีฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.01/2566     18/01/2566

110 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 17,976.00                          17,976.00                          วธิเีฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.02/2566     18/01/2566

111 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 22,220.00                          22,220.00                          วธิเีฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.03/2566     18/01/2566

112 จดัจา้งเหมาบริการ Lab ฟนัปลอม 8,164.10                           8,164.10                           วธิเีฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.04/2566     18/01/2566

113 จดัจา้งเหมาบริการ Lab ฟนัปลอม 7,746.80                           7,746.80                           วธิเีฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.05/2566     18/01/2566

114 จดัจา้งเหมาบริการ Lab ฟนัปลอม 17,291.20                          17,291.20                          วธิเีฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.06/2566     18/01/2566

115 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 9,440.00                           9,440.00                           วธิเีฉพาะเจะจง ข (ซ้ือ) บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช 1988 จ ากดั บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช 1988 จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.07/2566     31/01/2566

116 จดัจา้งเหมาบริการ Lab ฟนัปลอม 14,659.00                          14,659.00                          วธิเีฉพาะเจะจง ข (จา้ง) บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.08/2566     31/01/2566


