
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ทื่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ จัดจ้าง หรือจัดจ้าง  (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าเวชภณัฑ์ยา 126,048.40  126,048.40  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบติัครบถ้วน 541/2564 ลว.1/3/64
2 ค่าเวชภณัฑ์ยา 7,620.00     7,620.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จก. บ.เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 542/2564 ลว.1/3/64
3 ค่าเวชภณัฑ์ยา 20,000.00   20,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด มีคุณสมบติัครบถ้วน 543/2564 ลว.1/3/64
4 ค่าเวชภณัฑ์ยา 44,800.00   44,800.00   เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิลฯ บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิลฯ มีคุณสมบติัครบถ้วน 544/2564 ลว.1/3/64
5 ค่าเวชภณัฑ์ยา 99,480.30   99,480.30   เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 545/2564 ลว.1/3/64
6 ค่าเวชภณัฑ์ยา 15,940.00   15,940.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ็น บ ีแลบอราทอรี บ.เอ เอ็น บ ีแลบอราทอรี มีคุณสมบติัครบถ้วน 546/2564 ลว.1/3/64
7 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,082.00     5,082.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคเลอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 547/2564 ลว.1/3/64
8 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.ท ีแมน ฟาร์มา จก. บ.ท ีแมน ฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 548/2564 ลว.1/3/64
9 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,963.75     4,963.75     เฉพาะเจาะจง หจก.ธงทองโอสภ หจก.ธงทองโอสภ มีคุณสมบติัครบถ้วน 549/2564 ลว.1/3/64
10 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,600.00     3,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วมังกรเภสัช จก. หจก.แก้วมังกรเภสัช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 550/2564 ลว.1/3/64
11 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,568.00     2,568.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 551/2564 ลว.1/3/64
12 ค่าเวชภณัฑ์ยา 11,282.00   11,282.00   เฉพาะเจาะจง บ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ บ.ท ีเอ็น พี เฮลทแ์คร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 552/2564 ลว.1/3/64
13 ค่าเวชภณัฑ์ยา 2,716.00     2,716.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี มีคุณสมบติัครบถ้วน 553/2564 ลว.1/3/64
14 ค่าเวชภณัฑ์ยา 13,114.00   13,114.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ็น บ ีแลบอราทอรี บ.เอ เอ็น บ ีแลบอราทอรี มีคุณสมบติัครบถ้วน 554/2564 ลว.1/3/64
15 ค่าเวชภณัฑ์ยา 5,082.50     5,082.50     เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคเลอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 555/2564 ลว.1/3/64
16 ค่าเวชภณัฑ์ยา 10,400.00   10,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.ท ีแมน ฟาร์มา จก. บ.ท ีแมน ฟาร์มา จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 556/2564 ลว.1/3/64
17 ค่าเวชภณัฑ์ยา 4,963.75     4,963.75     เฉพาะเจาะจง หจก.ธงทองโอสภ หจก.ธงทองโอสภ มีคุณสมบติัครบถ้วน 557/2564 ลว.1/3/64

                                                                                                                                                                                                  สขร.๑
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔

โรงพยาบาลหนองใหญ ่จังหวัดชลบรุี
วันที่  ๓๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔



18 ค่าเวชภณัฑ์ยา 3,600.00     3,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จก. บ.แก้วมังกรเภสัช จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 558/2564 ลว.1/3/64
19 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,568.00     2,568.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา บ.ซิลลิค ฟาร์มา มีคุณสมบติัครบถ้วน 559/2564 ลว.1/3/64
20 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 18,980.00   18,980.00   เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทคฯบ.พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทคฯมีคุณสมบติัครบถ้วน 560/2564 ลว.1/3/64
21 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 5,992.00     5,992.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 561/2564 ลว.1/3/64
22 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 26,000.00   26,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์เมด จก. บ.ไซเอนซ์เมด จก. มีคุณสมบติัครบถ้วน 562/2564 ลว.1/3/64
23 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,900.00     1,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทจีเีมดิคอล หจก.ทจีเีมดิคอล มีคุณสมบติัครบถ้วน 563/2564 ลว.1/3/64
24 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 8,050.00     8,050.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลโก้ บ.ฟิลโก้ มีคุณสมบติัครบถ้วน 565/2564 ลว.1/3/64
25 ค่าเวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,827.60     4,827.60     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช มีคุณสมบติัครบถ้วน 564/2564 ลว.1/3/64
26 ครุภณัฑ์ส านักงาน 6,300.00     6,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 572/2564 ลว.8/3/64
27 ครุภณัฑ์ส านักงาน 2,400.00     2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 573/25647 ลว.8/3/64
28 ครุภณัฑ์ส านักงาน 5,000.00     5,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 574/2564 ลว.8/3/64
29 ครุภณัฑ์ส านักงาน 15,700.00   15,700.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ หจก.ชัยยศเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 575/2564 ลว.8/3/64
30 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,630.00     9,630.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น เจ แลป บ.เอ็น เจ แลป มีคุณสมบติัครบถ้วน 576/2564 ลว.8/3/64
30 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 15,408.00   15,408.00   เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการช่าง บ.กัมพลการช่าง มีคุณสมบติัครบถ้วน 577/2564 ลว.8/3/64
31 ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 50,000.00   50,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร์ มีคุณสมบติัครบถ้วน 578/2564 ลว.9/3/64





































































หรือจา้ง ข้อตกลงในการจดัซ้ือจดัจา้ง


