
งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

มี.ค.66 ยอดสรุปต่อเดือน มีนาคม  2566 1,053,630.26                   

361/2566

3  มีนาคม  2566

362/2566

3  มีนาคม  2566

363/2566

3  มีนาคม  2566

นางสาวเพญ็พกัตร์ อรรคนิมาตร์(157,500) 350/2566

นายวรีะพงษ ์ เกยีรติวรีวฒันา(153,000) หจก.ฉัตรชัยทราเวล(144,000) 2  มีนาคม  2566

หจก.ฉัตรชัยทราเวล(144,000)

364/2566(7)

3  มีนาคม  2566

371/2566(7)

7  มีนาคม  2566

303/2566(7)

10  กมุภาพนัธ ์2566

8 เวชภณัฑ์ยา O.R.S. 3.3 Gm. 6,420.00                           6,420.00                           เจาะจง (ข) บจ.บี.เอล็.ฮ้ัว/6,420.- บจ.บี.เอล็.ฮ้ัว/6,420.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.172/66      1/03/2566

9 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ 26,206.00                          26,274.90                          เจาะจง (ข) บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/5,400.- บจ.เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์/5,400.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.173/66      1/03/2566

10 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ                           10,600.00                           19,620.00 เจาะจง (ข) บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/10,600.- บจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล/10,600.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.174/66      1/03/2566

11 เวชภณัฑ์ยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml                            3,800.00                            4,066.00 เจาะจง (ข)  หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/3,800.-  หจก.แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี/3,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560  Po.175/66      1/03/2566 

12 เวชภณัฑ์ยาแกม้ะขามป้อม 60 ml. 5,788.00                           5,788.00                           เจาะจง (ข) บจ.พรอส ฟาร์มา/5,788.- บจ.พรอส ฟาร์มา/5,788.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.176/66      1/03/2566

13 เวชภณัฑ์ยา Vitamin B complex 10,800.00                          10,800.00                          เจาะจง (ข) บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/10,800.- บจ.เอเชี่ยน ยูเนีย่น แล็บบอราตอร่ี/10,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.177/66      1/03/2566

14 เวชภณัฑ์ยา 10 รายการ                         103,767.80                         160,540.30 เจาะจง (ซ)  องค์การเภสัชกรรม/103,767.80.-  องค์การเภสัชกรรม/103,767.80.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.178/66      1/03/2566

15 เวชภณัฑ์ยา Berodual 4 ml. 7,062.00                           9,021.60                           เจาะจง (ข) บจ.ดีแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/7,062.- บจ.ดีแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์/7,062.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.179/66      1/03/2566

16 เวชภณัฑ์ยา Urea cream 10 % 7,600.00                           7,600.00                           เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/7,600.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/7,600.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.180/66      1/03/2566

17 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 15,000.00                          18,030.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/15,000.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/15,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.181/66      1/03/2566

18 เวชภณัฑ์ยา Carbidopa 25 mg + 
Levodopa 250 mg.

                          21,828.00                           25,020.00 เจาะจง (ข)  บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/21,828.-
 บจ.แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)/
21,828.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560  Po.182/66      1/03/2566 

19 เวชภณัฑ์ยา Phenytoin 100 mg. 49,434.00                          49,650.00                          เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/49,434.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/49,434.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.183/66      1/03/2566

7 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 1,890.00                           1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,890) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(1,890) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

5 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 299.00                              299.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(299) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(299) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

6 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 146.00                              146.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(146) หจก.ยิ่งเจริญโฮมมาร์ท(146) สืบราคาจากการซ้ือย้อนหลัง

3 จา้งเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภยั 1,750.00                           1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายบุรินทร์  ตอรบรัมย์ (1,750) นายบุรินทร์  ตอรบรัมย์ (1,750) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

4 จา้งเหมาบริการรถปรับอากาศ 144,000.00                        144,000.00 เฉพาะเจาะจง สืบราคาจากท้องตลาด

1 จา้งเหมาบริการพนักงานซักฟอก 1,050.00                           1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภภิาภรณ์  ขวานอก(1,050) นางสาวภภิาภรณ์  ขวานอก(1,050) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

2 จา้งเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภยั 1,400.00                           1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส  ผ่ึงวงศ์ (1,400) นายทองใส  ผ่ึงวงศ์ (1,400) สืบราคาจากการจา้งย้อนหลัง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่
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ล าดับที่

20 เวชภณัฑ์ยา Nicardipine 2 mg/2 ml.                            2,500.00                            2,500.00 เจาะจง (ข)  หจก.ภญิโญฟาร์มาซ๊/2,500.-  หจก.ภญิโญฟาร์มาซ๊/2,500.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.184/66      1/03/2566

21 เวชภณัฑ์ยา 3 รายการ                           12,750.00                           14,770.00 เจาะจง (ข)  บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/12,750.-  บจ.ว.ีแอนด์.ว.ี กรุงเทพฯ/12,750.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.185/66      1/03/2566

22 เวชภณัฑ์ยา Guaifenesin 100 mg/5 ml 2,800.00                           2,800.00                           เจาะจง (ข) บจ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส/2,800.- บจ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส/2,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.186/66      1/03/2566

23 เวชภณัฑ์ยา Phenytoin 250 mg/5 ml 6,750.00                           6,750.00                           เจาะจง (ข) บจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตร้ี/6,750.- บจ.ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อนิดัสตร้ี/6,750.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.187/66      1/03/2566

24 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 64,000.00                          71,082.50                          เจาะจง (ข) บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/64,000.- บจ.คอสม่า เทรดด้ิง/64,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.188/66      1/03/2566

25 เวชภณัฑ์ยา Berodual MDI 11,770.00                          18,939.00                          เจาะจง (ข) บจ.แอโรแคร์/11,770.- บจ.แอโรแคร์/11,770.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.189/66      1/03/2566

26 เวชภณัฑ์ยา Lactulose 100 ml 9,000.00                           11,770.00                          เจาะจง (ข) บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/9,000.- บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน/9,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.190/66      1/03/2566

27 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ                            1,836.00                            1,836.00 เจาะจง (ข)  บจ.วทิยาศรม/1,836.-  บจ.วทิยาศรม/1,836.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.191/66      1/03/2566

28 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.192/66      1/03/2566

29 เวชภณัฑ์ยา Glucose 50% 50 ml. 8,500.00                           8,500.00                           เจาะจง (ข) บจ.เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี/8,500.- บจ.เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอร่ี/8,500.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.193/66      1/03/2566

30 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 22,300.00                          22,300.00                          เจาะจง (ข) บจ.สหแพทย์เภสัช/22,300.- บจ.สหแพทย์เภสัช/22,300.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.194/66      1/03/2566

31 เวชภณัฑ์ยา Lorazepam 0.5 mg 8,800.00                           8,816.80                           เจาะจง (ข) บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/8,800.- บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง/8,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.195/66      1/03/2566

32 เวชภณัฑ์ยา Paracetamol 500 mg. 19,260.00                          22,500.00                          เจาะจง (ข) บจ.อนิแพคฟาร์มา/19,260.- บจ.อนิแพคฟาร์มา/19,260.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.196/66      1/03/2566

33 เวชภณัฑ์ยา Prazosin 1 mg. 12,000.00                          12,000.00                          เจาะจง (ข) บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/12,000.- บจ.ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)/12,000.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.197/66      1/03/2566

34 เวชภณัฑ์ยา Aspirin 81 mg. 10,200.00                          10,800.00                          เจาะจง (ข) บจ.ยูเมด้า/10,200.- บจ.ยูเมด้า/10,200.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.198/66      1/03/2566

35 เวชภณัฑ์ยา Vitamin K1                            2,100.00 2,104.00 เจาะจง (ข) หจก.ภญิโญฟาร์มาซ๊/2,100.- หจก.ภญิโญฟาร์มาซ๊/2,100.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.199/66      1/03/2566

36 เวชภณัฑ์ยา Enalapril 5 mg. 20,800.00                          40,000.00 เจาะจง (ข) บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/20,800.- บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี/20,800.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.200/66      1/03/2566

37 เวชภณัฑ์ยา Prazosin 1 mg. 19,260.00                          19,500.00 เจาะจง (ข) บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/19,260.- บจ.สยามฟาร์มาซูติคอล/19,260.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.201/66      1/03/2566

38 เวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 16,906.00                          16,906.00 เจาะจง (ข) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/16,906.- บจ.ซิลลิค ฟาร์มา/16,906.- ตาม ระเบียบพรบ.จดัซ้ือฯปี 2560 Po.202/66      1/03/2566

39 วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 20,000 20,000 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจเอวาย อนิเตอร์เมดิคอล บจ.เจเอวาย อนิเตอร์เมดิคอล เพือ่สนับสนุนการใหบ้ริการผู้มารับบริการในพืน้ทีรั่บผิดชอบ23-Mar-66

40 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,570.00                           1,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษทั แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

41 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 90,000.00                          90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อคัรวนิท์ เอน็เตอร์ไพร์ส บริษทั อคัรวนิท์ เอน็เตอร์ไพร์ส เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

42 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 51,200.00                          51,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  เมดิทอป จ ากดั บริษทั  เมดิทอป จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

43 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,300.00                           6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอฟ ซี พี บริษทั เอฟ ซี พี เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

44 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,300.00                           6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม ร้าน ปอ แอนด์ ปลา คอม เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,800.00                           8,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

46 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,000.00                           9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส หจก.เมดโซลูชันแอนด์เวอรืวสิเซส เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

47 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 72,118.00                          72,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ บริษทั เอเชีย อนิดัสเตรียล แกส๊ เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66



งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบไตรมาสที ่2/2566

โรงพยาบาลแคนดง

ล าดับที่

48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,560.00                          10,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

49 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,012.00                           4,012.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

50 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 21,850.00                          21,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมด ซัพพลาย 2021 หจก.เมด ซัพพลาย 2021 เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

51 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,594.00                           3,594.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อเิลฟเวน่ พลัซ เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

52 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,110.00                          11,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

53 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 22,900.00                          22,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั บริษทัไฮแวน เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

54 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,830.00                           1,830.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

55 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,000.00                           7,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาตามข้อตกลง 24-Mar-66

56 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 6,660.00                           6,660.00                           เฉพาะเจาะจง บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.09/2566     15/03/2566

57 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 960.00                              960.00                              เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ-แฟคทอร่ี จ ากดั บริษทั เอ-แฟคทอร่ี จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.10/2566     15/03/2566

58 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 5,475.00                           5,475.00                           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.11/2566     15/03/2566

59 จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม 5,080.36                           5,080.36                           เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั ได้รับการคัดเลือกจากจงัหวดั PO.12/2566     15/03/2566

60 จดัจา้งเหมาบริการ Lab ฟนัปลอม 12,283.60                          12,283.60                          เฉพาะเจาะจง บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั บริษทั เด็นทาเนียร์ จ ากดั ตามระเบียบ พรบ.จดัซ้ือฯปี2560 PO.13/2566     15/03/2566


