
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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18  มกราคม  2566

ร้านแพรพงษ ์พานิช(20,500) 301/2566
ร้านทรัพย์บุญโฮม(20,900) 10  กมุภาพนัธ ์2566
หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ(19,000)
ร้านมงคลชัย(147,000) สัญญาจา้ง 6/2566
ร้านโชควสุิทธิ(้140,000) 1  กมุภาพนัธ ์2566

ร้านปัณณวชิญเ์ซนเตอร์(145,000)

297/2566

9 กมุภาพนัธ ์2566(30)

170/2566

26  มกราคม 2566(30)

13 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 11,400.00                          11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(11,400) หจก.บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์(11,400) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

14 ครุภณัฑ์การแพทย์ 33,384.00                          33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั(33,384) บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากดั(33,384) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

11 จา้งกอ่สร้างโรงจอดรถจกัรยานยนต์ 140,000.00                        140,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชควสุิทธิ(้140,000) สืบราคาจากท้องตลาด

12 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด 9,800.00                           9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุทิน  บรรดาศักด์ิ(9,800) นางสุทิน  บรรดาศักด์ิ(9,800) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

9 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 64,550.00                          64,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี แอนด์ บี ปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี(64,550) หจก.บี แอนด์ บี ปากช่อง สเตชั่นเนอร์ร่ี(64,550) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

10 ครุภณัฑ์ส านักงาน 19,000.00                          19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ(19,000) สืบราคาจากท้องตลาด

7 จา้งเหมาบริการอืน่ 350.00                              350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์350) ร้านนาวาดีไซน(์350) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

8 จา้งเหมาบริการอืน่ 900.00                              900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์900) ร้านนาวาดีไซน(์900) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

5 วสัดุกอ่สร้าง 177.00                              177.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(177) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(177) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

6 จา้งเหมาบริการอืน่ 320.00                              320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาวาดีไซน(์320) ร้านนาวาดีไซน(์320) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

3 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน 3,500.00                           3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(3,500) ร้านบอสแอร์เซอร์วสิ(3,500) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

4 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,167.00                           1,167.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,167) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,167) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

1 จา้งเหมาบริการอืน่ 1,900.00                           1,900.00 เฉพาะเจาะจง สากลกราฟฟคิดีไซน์(1,900) สากลกราฟฟคิดีไซน์(1,900) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

2 จา้งเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย 12,753.00                          12,753.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี(12,753) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี(12,753) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
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17 เวชภณัฑ์ยา 12 รายการ 155,522.30                        235,698.90                        เจาะจง (ซ) องค์การเภสัชกรรม/155,522.30.- องค์การเภสัชกรรม/155,522.30.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.145/66      1/02/2566

18 เวชภณัฑ์ยา Rebie vaccine 78,000.00                          94,695.00                          เจาะจง (ข) บจ.ไบโอวาลิส/78,000.- บจ.ไบโอวาลิส/78,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.146/66      1/02/2566

19 เวชภณัฑ์ยา Omeprazole 40 mg. Inj.                            6,625.00                           31,030.00 เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/6,625.- หจก.ภญิโญฟาร์มาซี/6,625.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.147/66      1/02/2566

20 เวชภณัฑ์ยา Hydralazine 25 mg. tab.                           15,920.00                           60,005.60 เจาะจง (ข)  บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/15,920.-  บจม.ชุมชนเภสัชกรรม/15,920.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.148/66      1/02/2566

21 เวชภณัฑ์ยา Prazosin 1 mg. tab. 6,000.00                           6,000.00                           เจาะจง (ข) บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/6,000.- บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/6,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.149/66      1/02/2566

22 เวชภณัฑ์ยา Mixtard 30/70 18,750.00                          19,527.50                          เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/18,750.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/18,750.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.150/66      1/02/2566

23 เวชภณัฑ์ยา  N.S.S. 1000 ml                            9,000.00                           12,840.00 เจาะจง (ข)  บจ.ว.ีแอนด์.. กรุงเทพฯ/9,000.-  บจ.ว.ีแอนด์.. กรุงเทพฯ/9,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.151/66      1/02/2566

24 เวชภณัฑ์ยา N.S.S. 100 ml. 4,400.00                           6,420.00                           เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,400.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.152/66      1/02/2566

25 เวชภณัฑ์ยา Theophylline 200 mg. 3,852.00                           4,800.00                           เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3,852.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/3,852.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.153/66      1/02/2566

26 เวชภณัฑ์ยา Ceftriaxone 1 Gm. 4,547.50                           13,750.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,547.50.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/4,547.50.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.154/66      1/02/2566

27 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 14,700.00                          17,000.00                          เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/14,700.- บจ.ยูเมด้า/14,700.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.155/66      1/02/2566

28 เวชภณัฑ์ยา  N.S.S. 1000 ml 13,500.00                          19,260.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/13,500.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/13,500.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.156/66      1/02/2566

29 เวชภณัฑ์ยา Norepinephrine 4 mg/ 4 ml.                           20,330.00                           28,000.00 เจาะจง (ข)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/20,300.-  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/20,300.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.157/66      1/02/2566

30 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ                           55,350.00                           90,300.00 เจาะจง (ข)  บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/55,350.-  บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/55,350.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.158/66      1/02/2566

31 เวชภณัฑ์ยา O.R.S. 3.3 gm. 5,992.00                           5,992.00                           เจาะจง (ข) บจ.อนิแพคฟาร์มา/5,992.- บจ.อนิแพคฟาร์มา/5,992.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.159/66      1/02/2566

32 เวชภณัฑ์ยา Kalimate 5 gm. 10,800.00                          10,800.00                          เจาะจง (ข) บจ.มาสุ/10,800.- บจ.มาสุ/10,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.159/66      1/02/2566

33 เวชภณัฑ์ยา Gemfibrozil 300 mg. 23,200.00                          30,000.00                          เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/23,200.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/23,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.160/66      1/02/2566

34 เวชภณัฑ์ยา Amoxicillin 875 
mg.+clavulanic acid 125 mg.

                           8,752.60                           14,260.00 เจาะจง (ข)  บจ.อาร์เอก็ซ์/8,752.60.-  บจ.อาร์เอก็ซ์/8,752.60.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560  Po.162/66      1/02/2566 

35 เวชภณัฑ์ยา Ceftriaxone 1 Gm. 7,740.00                           16,500.00                          เจาะจง (ข) บจ.ยูโทเปีย้น/7,740.- บจ.ยูโทเปีย้น/7,740.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.163/66      1/02/2566

36 เวชภณัฑ์ยา  4 รายการ                           31,100.00                           40,300.00 เจาะจง (ข)  บจ.พาตาร์แลบ(2517)/31,100.-  บจ.พาตาร์แลบ(2517)/31,100.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.164/66      1/02/2566

37 เวชภณัฑ์ยา  3 รายการ 13,200.00                          19,480.00 เจาะจง (ข) บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/13,200.- บจ.เอสพเีอส เมดิคอล/13,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.165/66      1/02/2566

38 เวชภณัฑ์ยาแกไ้อมะขามป้อม 60 ml. 5,000.00                           5,000.00                           เจาะจง (ข) บจ.แกว้มังกรเภสัช/5,000.- บจ.แกว้มังกรเภสัช/5,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.166/66      1/02/2566

39 เวชภณัฑ์ยา Adenosine 6 mg/2 ml. 9,253.36                           9,253.36                           เจาะจง (ข) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)/9,253.36.- บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)/9,253.36.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.167/66      1/02/2566

15 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 39,351.60                          39,351.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมแคนดง(39,351.60) สหกรณ์นิคมแคนดง(39,351.60) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

16 วสัดุอปุโภคบริโภค 47,504.00                          47,504.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนัทที(47,504) ร้านนัทที(47,504) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง
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40 เวชภณัฑ์ยา CPM 2 mg/5 ml. syrup. 4,000.00                           4,000.00                           เจาะจง (ข) บจ..เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/4,000.- บจ..เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/4,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.168/66      1/02/2566

41 เวชภณัฑ์ยา Paracetamol 120mg/5 ml. 8,600.00                           9,000.00                           เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/8,600.- บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/8,600.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.169/66      1/02/2566

42 เวชภณัฑ์ยา Allopurinol 100 mg. 10,000.00                          15,600.00                          เจาะจง (ข) บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/10,000.- บจ.หา้งขายยาตราเจด็ดาว/10,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.170/66      1/02/2566

43 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 4,844.00                           4,844.00                           เจาะจง (ข) บจ.ยูนีซัน/4,844.- บจ.ยูนีซัน/4,844.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.171/66      1/02/2566

44 วสัดุเภสัชกรรม 2 รายการ 7,700.00                           7,700.00                           วธิเีฉพาะเจาะจง ข บจ.ไทปันซัมมิท/7,700.- บจ.ไทปันซัมมิท/7,700.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 PO.06/2566   1/02/2566

45 วสัดุเภสัชกรรมหวัเข็ม Insulin 5 mm. 2,500.00                           2,500.00                           วธิเีฉพาะเจาะจง ข บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/2,500.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/2,500.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 PO.07/2566   1/02/2566

46 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,575 32,575 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

47 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 46,000.00 46,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

48 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,500 17,500 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก บจ.  ไทย ไดแอก็นอสติก เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

49 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจเอวาย อนิเตอร์เมดิคอล บจ.เจเอวาย อนิเตอร์เมดิคอล เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

50 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 39,450.00 39,450.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แกรนด์ไบโอเทค บจ. แกรนด์ไบโอเทค เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

51 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,600.00 17,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แกรนด์ไบโอเทค บจ. แกรนด์ไบโอเทค เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

52 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 50,755 50,755 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

53 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 18,350 18,350 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไบโอเซน บจ. ไบโอเซน เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

54 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 16,500 16,500 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป บจ.ริชเอน็ด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ28-Feb-66

55 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,500.00                           5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

56 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 53,072.00                          53,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

57 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,400.00                           4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากดั บริษทั  เมดิทอป จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

58 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 21,360.00                          21,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

59 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,914.00                          10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

60 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,922.00                           4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

61 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,725.00                          5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

62 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,100.00                           4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

63 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,150.00                          10,150.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กรีน เอม็ ดี หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  กรีน เอม็ ดี เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

64 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,007.60                           5,007.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

65 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,560.00                           8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช บริษทั ดีเคเอสเอช เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

66 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 36,000.00                          36,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนทรัพย์การแพทย์ ธนทรัพย์การแพทย์ เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

67 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,690.00                           2,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66

68 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,900.00                           4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 27-Feb-66


